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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING JDE BROEKER GEMEENSCHAP'

dat geprobeerd wordt) om met ingang van
het nieuwe schoolhaar reeds te kunnen

starten.Erg veel langer zal het,hopen wy,
toch echter niet hoeven te duren.Die ou-

ders,wier kind op dit moment nog niet kon
worden geplaatst,beh6even dus niet onge-
rust te zyn.Er wordt (hard) aan gewerkt^_

==:=HUISDIEREHSHOW^=^

Op zaterdag I6 augustus.wordt de Huisdie-
renshow gehouden op het voetbalterrein om
2.00 uur.De jury bestaat uit raevr.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 iedere inzender een prijsje beschik
baar (gratis deelname).Opgeven voor 8
augustus a.s. by L.Slagt,Dorpsstraat 8, "
G.Hoetmer,Broekermeerdyk 19; telefonisch
P^Roos, Belmerraeerdijk 2, tel.3^6;

===MEISJESVERENIGING==:=

30 juni vertrokken 27 meisjes van de meis
Jesclub voor het jaariyks kampeer-uitje.
We hadden byzonder mooi weer,zodat we elk?
dag er op uit konden gaan.We bezochten 't
zwembad,*t bosmeertje,speeltuin en natuur
lijk de bossen.Minder goed liep het af in
de botsautootjesjWaar Wilma Buurs -e-en- l-e-
lyke buil op haar hoofd opliep,wat nU met
rust moet genezen.We keerden zaterdag.moe
anaar voldaan huisv/aarts.De bus'was wat'

te vroeg in Broek gearriveerd,zodat er
weinig ouders aanwezig waren.Hierdoor ook
was de leiding niet in de gelege-nheid om
de ouders te bedanken voor het cadeau dat

wij bij de thuiskomst kregen aangeboden.
Daarom langs deze weg onze harteiyke dank
Ook staat'er nog een doos met gevonden

cledingstukken, maar van wie zyn deze?

Namens de leiding,mej .M,Mulder-.

===OPENBARE LAGERE SCHOOL 1==:= •

De leerlingen van het eerste leerjaar van
de 0.1.school I worden voor het eerst op •
school verwacht op woensdag 13 augustus •
a.s. om 8.43 uur.De lessen voor de overige
leerjaren (2 t/m 6)beginnen op dinsdag
12_augustus a,s., eveneens om 8.^3

=== AGENDA ===

9-17 aug.Feestv/eek en kermis
30 aug.Jongdierenkeuring pluimvee
20 sep.Jongdierenkeuring konijnen
23 okt.Viering ^0-jarig bestaan brand-

weervereniging
28-29-30 nov.Tentoonstelling pluimvee en

konijnen.

' ===:VERSCHIJNDATA===
Na dit nummer verschijnt het eerstvolgen-
de nummer van de Broeker Gemeenschap weer
pp donderdag 21 augustus. Copy voor dat
nummer wordt gaarne verwacht uiterlijk
maandag' I8 augustus.In die tussentijd ech-
ter verschijnt nog een apart nummer ,gewijd
aan de Feestweek.Dit extra-nummer ver-

schijnt donderdag 7 augustus en zal het
volledige programma van de Feestweek be-
vatten.In dit extra-nummer is nog een ge-
ringe ruimte beschikbaar voor het plaat-
sen van enige advertenties.Wie daarvan
gebruik wenst te maken,dient zulks zo
spoedig mogeiyk kenbaar te' maken.Wig den-
ken hierby speciaal aan onze middenstand.
De ruimte is beperkt;wie het eerst.komt,
het eerst maalt.

===KLEUTERSGHOOL===

Het is gebleken,dat er voor veel meer
kleuters aanmeldingen voor het bezoeken
van de kl.euterschooi-zijn binnengekomen
dan er plaatsruimte in.het schoolgebouw
beschikbaar is.Nagegaan is,of dit een
l^nmalige zaak isydan.wel of er op gere-
kend mag worden,dat een eventuele derde
kleuterklas voortdurend nodig is.Inder-
daad biyktjdat althahs voor de eerstko-
mende drie Jaren (tenminste) het aantal
kleuters zo groot zal zyn,dat het verant-
woord is om tot de stichting van een der
de kleuterklas over te gaan.Het geraeente-
bestuur heeft dan ook reeds de nodige
voorbereidende maatregelen genomen.Het
ligt in de bedoeling om deze derde klas
voorlopig te huisvesten in een van de
leegstaande lokalen in de o.l.school aan
het Roomeinde. Gestreefd wordt naar een

zo spoedig mogelijke ingebruikneming.Ech-
ter,er zign nogal wat instanties, die op
dit ge.bied iets in de melk te brokkelen
hebben.Het zal wel niet lukken (hoewel

WILT U OOK Z 0

graag naar de maan?



=:==:WANDELLI£FHEBBERS OPGELEa?=:^=

Svenals in vorige Jaren,organiseert de
andelsportvereniging Voorwaarts uit
iandsffl66r haar z.g. Waterland-wandeltocht•
eer vanuit BroakiEn v;el op zaterdag 23
ondag 2^ augustus a.s. In ens volgende
ummer komen wij hierop nog wel terug»
bent nu vast gewaarschuwd en kunt met

entraining gaan beginnenl ___•

E R M I

an '13 t/ra 17 augustus is de kermis weer ;
n het land^Ditmaal aal de kermis worden :
pgesteld op het nieuwe parkeerterrein
an het NieuwlandoBij v/ijze van proef.Bli^kt:
eze opstelling te bevallen,dan zal in

let vervolg de kermis daar blijven.Ebn
oordeel van deze plek is al direct dui--
elijkrer is nu plaats voor de opstelling
an een auto-scooter en die komt dan ook!:

)verigens zult U daar "dan weer de bekende;
ttracties aantreffen,ongeveer overeenko-:
ende met vorig jaar.Uitgebreid met een
urkse schommel,De kindervriend,de heer
51okker met zijn draaimolen reist niet
eer langs kermissen<.In zijn plaats komt
r nu een -andere kinderdraai-molen,zodat ;
e kinderen toch hun rondjes kunnen maken.:
y wensen zO:Wel de exploitanten als onze ;
>evolking een plezierige kermisweek toe^_:

==^JUFFROmV CANNEBIER===^

og eSn. keen was juffrouv/ Cannebier in
Broek,;

y verscheen thans op het witte doek«
n Concordia kon men haar aanschouwen,

lemidden van Broeker kinderen,mannen en
vrouweue

et was een echt gezellig dorps gebeuren,
1 stond men niet te,dringen voor de

deuren.:

egenen,die de film zagen,waren zeer .
tevree,-

n ook de school nam er nog wat van mee^ :
Is- dank voor het aangenaam verpoos,'

ehonk de VPRO eeh grote doos« ' •
ilen platenspeler zat er in
Cn dat was zeer-tot ieders zin! :

eborerslngeborg,dv H.Behrendt en RoLeen- ;
ers.Onno,zv WcDrijver en A.Hoogland,
ohannes Frederikus,zv J.F.v.d.Horst en
kAbbring.Petra,dv R.Verhoef en G.M.Ver- ;
ree.Helga,dv W.Pronk en A.Splinter-
aling,zv W.J.van, Wijngaarden en J.M.Hof-;

mann.QndertrouwdJ"an Willem Pieter Valk,28:
r.en Anne Terp.stra,22 jr.-Gerrit Oudejans,:
3 jr., en Trijntje van, de Stadt,26 jaar.
driaan Martinus Hemelrijk,23 juar en
ornelia Mens,l8 jaar.getrouwd;Wilhelmus
erkhout,20 jaar en Margaretha Smeenk,20
aar.overleden;Dirk Taams,88 jaar,weduw-
aar van A.Derlagen.Jan Hendrik van Zadel-

hoff,79 jaar ,echtgenoot van T. A.,Hermans. _

'• ===OPBRENGST COLLECTED—
collecte voor de AVO (raindervaliden)

heeft /.322,87 opgebracht.Alle gevers
Xsters) en collectrices namens de AVO•
harteiyk dank!
: J.van der Linden.

B E R K E F F , Laan' VA,
voor rijv/ielen en bromfiotsen:

100 SERVICE! :

T E K 0 0 P :

V\foonark met ligplaats en tuin.

J.C.Verstoep
Broekermeerdi.jk 6

T E K 0 0 P

Vrijstaaiid woonhuis, Dorpsstraat

Bevragen:R.Spaans,tel.02903-23R

GEDIPLOMEERD PEDICURE

mevr. F.Brouv;er ,Broekerffieerdi jk 6 ,
Broek in V/aterland , tel .02903-^12
Behandeling na afspraak ook AAN HUIS!

D A M E S „ . . .

U alien stelt het zeer op prys,dat U
goed en vakkundig behandeld wordt en
het kapsel krygt dat goed by U past.
Gun U daarom heeriyk de tyd om
gezellig naar

"DAMESKAPSALON EMMY" toe te komen.

Belt U s.v.p.voor een afspraak,tel.3^^

V
CAFE-RESTAURANT "CONCORDIA"

erzorgt Uw Vergaderingen,Recepties,
bruiloften en partijen.

Gezellige" intieme sfeer. •
ZEER BILLIJKE PRIJZEN!- • • •

Beleefd aanbevelend,C.DE-VRIES

VOOR UW BRANDVERZEKERlNG NAAR:
De onderlinge brandverzekering Mij.-
Parallelweg 17
Broek in Waterland, tel.02903-269

Premie stenen woonhuis /.0,40 per O/OO
Premie stenen-^houten

woonhuis /.0,83 per O/OO-
Premie houten woonhuis.1 ,— per O/OO
Vee en hooi /. 1 ,10 ' per O/OO

VOOR AL UV'/ VERZEKERINGEN

Administratie- en Assurantiekantoor

Jb.K.Honingh en O'.Houtkbop
Parallelweg 17 .
Broek in Waterland ,t'el .02903-269
Wettelijke aahsprakeiijkheid;
Ongevallen', Ziekte ; Invaliditeit;
Brand;Inbraak;Storm;Bedryfsschade;
Ziektekosten; Pleziervaartuigen ;
Auto; Motor; Bromfiets; Glas;
Inboedels,woonhuizen jWihkels op totaal
polis; Reis- en bagage; Levensver-
zekering;Arbeidsongeschiktheid;
Caravans.' .

SLIJTERIJ "CONCORDIA"
• ; WIJNHANDEL

Biedt U deze week:

Frambozenbessen per literfles /»3» —
Zwarte Besseiiwyn p. literfles /•3j--
Advocaat van eieren,suiker brandewyn

per fles /«3)25
Jus ,d'orange. per fles
Jonge .jenever per liter /.8,80
Oude jenever. ' per liter /•9i-~
Cognac per liter /.9r25

Speciale RECLAME voor de maand juli:
Citroen brandewijn per liter '

Een verfrissende landwijn BON PATRON
per fles /.2,50

Onze actie STARDLUST, producten gaat
onverminderd door.Per -fles /.3»35

P.flessen /.5t95
U belt 206 en wij komen. C.DE VRlES.


