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ORjGAAN van DE STICHTING JDE DROEKHR GEMEENSCHAP*

=== AGENDA ===:
26 Juni Afscheidsavond o.l.s.I

5 juli Filnivoorstelling juffrouw Canne-
bier

9-17 aug.Feestweek en kermis
30 aug.Jongdierenkeuring pluimvee
20 sep.Jongdiorenkeuring konijnen
25 okt.Viering 40-Jarig bestaan Brand-

.weervereniging'
28.-29-30. nov.Tentoonstelling- pluimvee en

konijnen.

=== RECTIFICATIE===
In het artikeltjo in ens vorig nujnmer be-
treffende de politie is een foutje geslo-
pen.Vermeld stond, dat de heer Van den
Doel v/erkzaam zou zijn bij het Straf-
bureau.Om alle misverstanden te vermij-
den, vermelden wij, dat dit had moeten
zijn : Stafbureau.Hij werkt nl. op het
bureau van de Staf in het district Amster

_Linna0Ushof.

^=r.HUISDIERENSHOW===

Op zaterdag 16 augustus wordt de Huisdie-
renshow gehouden op het voetbalterrein om
2.00 uur, De jury bestaat uit mevr.Medema
de heren C.de Gier en J.J.v,d.Sluijs.Dit
keer is de eerste prijs een bekertje, de
tweede en derde een medaille., Verder is

voor ie^dere inzender een prijsje beschik-
baar (gratis deelname). Opgeven voor 8
augustus a.s.bij L.Slagt, D'^rpsstr.8 ;
G.Hoetmer ,Broekermeerdi jk 1-9; Telefonisch
P^Rcos, Belmermeerdijk 2.Tel.3^6.

==;=Juffrouw Cannebier===

Herinnert TJ zich juffrouw Cannebier nog?
De film, opgennmen in ons dorp door de
VPRO, waar zovelen van onze dorpsg-enoten
een rol in hebben vervuld. IfVelnu, deze
"film wordt vertoond in cafe -Concordia op

dam.U ziet, het zetfoutenduiveltje speclt^ juli a.a. Des avonds om 7»00 uur' voor
00k ons .wel eens par ten!

===UITSLAG VERKEERSEXAMEN===

^de kinderen en cm 8.^5 voor volwassenen.
De toegang is gratis, Laten wij onze waar
dering vnor deze geste van de VPRO tonen
door in groten getale de voorsteilingen

Onlangs hebben een aantal leerlingen uit
de hoogste klassen van de o.l.scholen
verkeersexamen gedaan. De uitslag daarvah^ij wonen
was als vnlgt: Aan het examen deelgeno-; -==BEJAARDENTOCHT===:
men in totaal 21 kinderen, waarvan helaasjn ons blad mag zeker niet onvermeld blij
9 moesten worden afgewezen. Geslaagd zijhyen, dat de Broeker bejaardentocht dit
derhalve 12 kinderen. Een hiervan slaag-
de met nul fouten, zodat aan haar een
diploma "met lof'kon worden- uitgereikt.
De namen der geslaagden zijn:
O.L.S.I _ punten;
Lex Karanelan 32

Ada Kelderman 32

Jaap de Klerk 30 . .
Tinie Kouwenoord 33
Ida Rietkerk 32

Henneke Schut 31
Suze Slegt 31
O.L.S.XI

Wiebe Buster 30
Jaap Honingh 31
Marjan v..d.Sluijs 32
O.L.S.III

Aafke Punt ^0 met lof
Ali Punt 35
De geslaagden zijn door het Bestuur van
de plaatselijke afdeling voor Veilig Ver
keer getracteerd op een uitje naar de

jaar weer een groot succes is geworden.
De route was niet al te lang, het wear'
goed en de stemming uitstekend. Het idee
om het diner in Volendam te doen plaats
vinden, mag zeker geslaagd heten. Voprzo-
ver dat nog nodig was, ,werd de stemming
in AlVIVO op een hoog peil gehouden door
een orkestje.Dat onze bejaarden nog aardig
goed ter been zijn, ward wel bewezen tij-
dens de polonaise. En zangerstalent schuHt
er ook onder! Hoev/el natuurlijk ook het
verblijf in Noordwijk (langs en in zee)en
in Schagen zeer plezierig waren,spande
Volendam toch wel de kroon.Ook de terug-
keer des avonds in het dorp is telkens
weer een feest.Vele mensen np de been en
de Zuiderwouder Fanfare, die alle vermoeid-
heid wegblaast. V/ij kunnen ons voorstellen,
dat vele bejaarden elk jaar met verlangeh.
naar deze dag uitzien.En het comite kan

"na zo' n dag huiswaarts keren met de over--
t-uiging,...dat..z.e,,v/ee,r .,een.,gped, en.. dankbaar.



werk' hee't'i'' ge3aan i'' _
===:GOEDKQPE(RE)WONIHGEN==:=

;n het uifbreidingsplan worden vele wo-
ingsn gebouwd'.De meeste daarvan zijn

coopwoningen en v/orden. gekocht door mense
an elders.Dat is op zich self niet erg,

maar wel kan de vraag gesteld worden of
r in onze eigen gemeente geen gegadigden

voor zo' n koopv/oning te vinden zijn. En
o nee, waarom niet.Het zou kunnen zijn,
,at de prijzen van daze woningen de draag
cracht van onze woningzoekenden te "boven
gaan.. Hoewel, ze worden toch ook Terkocht
aan mensen, die v/aarlijk niet zc heel
/eel in omstandigheden afwijken van de
iroekers. Nu is het Bouv/fonds Nederlandse

Geraeenten op de inarkt gekomen met een uii
;ekiende woning, het z^ Multiplan-huiss

En het gemeentebestunr heeft gevraagd aan
let Bouwfonds cm eens een berekening to
maken. V\fat zou zo'n huis moeten kosten,
als het in Broek in Waterland werd gebouwjt
Onder alle voorbehoud (de bouwprijzen kun
je haast geen dag van te voren voorspell
zou het Multiplan-huis hier gebouwd kunno
worden voor ca.^7200,—.Bij een inbreng
van ^0% aan eigen geld,"dus f-^720,— en
90% hypotheek komt dit in het eerste Qaar
near op oen maandbedrag (rente en aflcs-
Bing)van f .250 , —. De daarop volgende ja-
ren wordt .dit. bedrag iets hoger in ver-
band met de aflopendo rijkspremieDe
vraag is nu gerezeh, of' o.n.ze ingezetenen
(wonin'gzoekenden).wei geinterbsseerd. zijn
in een dergolijk huis,. Bij voldoende inte
resse zal hot gemeente-bestuur dan traohte^
de bouw daarvan te bevorderen en te be-
spoedigen. Wie ihtere'sse heeft, wordt ve
zocht dit te melden ter gemeente-secreta
rie bij' de hear van dor Linden. Daar kan
men ook do teke.ningen van het Multiplan-
huis inzien.Per 1 augustus.a.s.zal de ba
lans worden opgemaakt, zoda.t aa-nmelding
voor. die tijd-gebodon is, __

=z.=BURGERLIJKE

geboren'JCaroline Rosalia,dv J.Utrera
Ramos en S.H.Baggerman.
o.ndertrouwd:Willem Dirk Sluijs,22 jr on
Erica Brand,2^ jaar. Cornelis Koetsier,
26 jr en Helena Aaltje Beije,r,19 jaar.
overleden: Jacob de Jongh,37 jr., echtgenoo
van T.Olij ;

=== T^E K 0 0 P ===

Vri jstaand
'WOONHUIS
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Roomeinde 5 Broek in V/aterland.
Inlichtingen:T.W,Bruyh

Havenrak 11

HUI.S, TE KOOP

Eilandweg 19

Bevragen Tel.02903-236

BER KEFF-

laan kh

VOOR RIJWIELEN
EN'

100^
service t I !

BRO]#^IETSEN

eai

D "A M E S , . . . . .

U alien stelt het zeer, op. prijs, dat U
goed en vakkundig behandeld wordt en
het kapsel krijgt dat goed bij U past.
Gun U daarom heerlijk de tijd om ge-
zellig naar DAI4ES KAPSALON "EMMT" toe
te komcn.

Belt U s.v.p.voor een afspraak.
TEL.366

SLIJTERIJ "CONCORDIA" Wijnhandel
Biedt IT deze week:

Frambozenbessen per literfles f.3i-
Zwarte Bessenwijn per literfles f.3,
Advocaat van eieren1suiker + Brande-
ivijn per fles f.5>23
Jus d'orange per fles 1.1,25
Jonge Jenever per liter f.8,80
Oude Jenever per liter f.9,—
Cognac per liter f.9,23

Speciale reclame voor de maand Juli
Citroen Bran'dewijn per liter f»6,30
Een verfrissende Landwijn:Bon-Patron

f.2,30 per. fles.
Onze actie Stardlust producten gaat
onverminderd door,. . ,

per fles...f.3.,33
2 flessen .f.3i95

TJ belt 206 en v/ij, komon,
0.de Vries

GEDXPLOMEERD PEDICURE

MevrnF.Brouwor, Broekermeerdijk 6
I Broek in -Waterland, tel.02903-^12.
I^Bebandel-ihg na afspraak,OOK- AAN HUISi

'VOOR AL UW VERZEKERINGEN
Administratie- en Assurantiekantonr

Jb.K.Honing'h-en J^Houtkoop
Faralleiwcg 17
Broek in Waterland,tel.02903-269

Wettelijko Aansprakelijkheid
Ongevallen
Ziekte,
Invaliditeit

Brand • •

Inbraak

Storm

Bedrijfsschade
Zioktekosten

Pleziervaartuigen ; Caravans-

: Auto"

:Motor

• :BromfietS

:Glas

:Inboedels,woonhui-
zon,winkels

:op totaal-polis
;Reis-en bagage
:Levensverzekering
:Arbeidsongeschikt-
heid

CAFE-RESTAURANT "CONCORDIA"
Verzorgt Uw VERGADERINGEN,RECEPTIES,
BRUILOFTEN en PARTIJEN.

Gezellige intieme sfeerl
Zeer billijke prijzen.

Beleefd aanbevelend,C.DE VRIES

VOOR

UW

BRANDVERZEKERING

naar:

De Onderlinge Brandverzekering Mij.
Parallelv/eg I7,Broek in Waterlarrd' " '

Premie stenen woonSuis^^^^^ per)
0/00

• • ' stehefi-houten woonhuis 0,85 "

Ve,. ,e.n

houte'n woonhuis iVr I!
.iio.o.i .l.vlO..".


