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ORGAAN VAN DE STrCHTING „DE BROEK-EP, GEMHENSCRAP'

===AGjI]NDA===

11 t/m 31 mei Sxpositie Cor Hak in "De
Svjaen"

21 mei Plattelandsvrouwen (boekbespre-
king)

27 mei Uitstapje Pluimvee- en konijnen
houdersver.

3 jun. Verkiezing gemeenteraad
5 jun. Concert Nederlands Kamerorkest

3 t/m 6 jun. 4-daags schoolreisje o.i.s
11 jun...plattelandsvrouwen (zomeruit-

stapje)
12 jun. Sendaags schoolreisje o.l.s. I'
13 jun. Festiviteiten 50-jarig bestaan

/ fanfare Zuiderwoude
13 t/m 18 juli Uitstapje meisjesclUb
10 t/m 16 aug. Broeker Feestvveek
12 sep. Jongdierendag Pluimvee- en ko-

nijnenhoudersver.
6/7 en 13/1^ nov, Festiviteiten 50-jarig

bestaan fanfare Zuiderv/oude.
11t/m 13 dec. Tentconstelling Pluimvee-

en konijnenhoudersver»
/ 25 jun. bejaardentocht. ===

===KONINKLIJKF 0ND2;PSCHi:iDING==:=

De jaarlijkse "lintjesregen" ter gelegen
heid van de verjaardag van H.M. Koningin
Juliana is dit jaar.niet aan onze ge-
meente voorbij gegaan. Hej. T. Tromp te
Zuiderwoude werd begiftigd met de ere-
medaille, verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau, in .zilver. Aanleiding
daartoe vormde het feit, dat Mej. Trorap
na ruim Ao jaren de Zondagsschool te
Zuiderwoude te hebben geleid, deze
functie onlangs neerlegde. IVij willen
de gedScoreerde gaarne van harte geluk-
wensen met deze onderscheiding.

===3XP0SITIE==3=

Cor Hak exposeert.aquarellen en teke-
ningen in Galerie "De Swaen", Leeteinde
k te Broek in V/aterland.
11 tot en met 31 mei 197O,
dagelijks van 10-15 uur. 's Zondags van
li-17 uur.

=HEDDENKING EN BDVDIJDING^==
Gaarne willen wij nog even een korte be-
schouwing wijden aan de afgelopen ^e en
5e mei. De herdenkingsbijeenkomst op ^
mei..ach.t en.. wi j...ZKe.er.. s-t i j 1vol. •-t-e- •.z-i-jn

gev/eest. De grote opkomst van de ingezete
nen heeft hier zeker aan bijgedragen. Doo
een juiste afwisseling van muziek, zang
en gesproken woord werd een evenwichtig,
sober en toch plechtig geheel bereikt.
De volgende dag droeg een geheel ander
karakter.. Fees-telijk, fleurig, vrolijk .
en ... zonnig. Met opperste verbazing
hebben wij aanschouwd tot welke kunst-
stukken men was gekomen. Het een nogal
origineler en raooier dan het ander. 17ij
zijn niet chauvinistisch, maar durven
toch te bev/eren, dat geen andere plaats
kan wedijveren met Broek als het om een
optccht gaat. Sen compliment voor een
ieder, die zich heeft beijverd om al dit
schoons op straat te brengen. Het gevoel
van bijeenhoren, gedeeltelijk al b#-
lichaamd in de optccht, culmineerde naar
onze smaak in de gezamenlijke broodmaal-
tijd. Sen uniek gebeuren! De dag werd be-
sloten met een gezellig samenzijn, weder-
ora in de garage van de Fa. Lindbergh. Ook

"h'ier wee r afwisseling genoeg en, wat
misschien het belangrijkste is, een
feestelijke sfeer. Dat Broek een waardig
feast kan vieren, is ook nu weer afdoende
gebleken. Het comite, dat zich .beijverd
leeft om dit alles te organiseren, kan op
geslaagde dagen terugzien. Aan alien, die
zich de nodige inspanning hebben getroost
namens de Broeker Gemeenschap hartelijk
dank!

"I" =^H0PBHSNGST ASm\FONDG"^==
De collecte voor het Ned. Astma Fonds

heeft in Broek opgebracht f. 283)80. De
collectegelden zijn in 1970 bestemd voor;
a) de steun aan de astmacentra (verbete-

ring, modernisering)
)) de sociaal-raedische zorg voor groepen

en individuele patienten
c) de therapeutische kampen voor astma- •

tische jongeren
Alle gevers(sters) en collectrices namens
het N.A.F. hartelijk dank.

F. Kwantes-Slikker.

"II ==^SIMAVI=^^
De Simavi-collecte, onlangs gehouden in

e dorpen Broek in Waterland en Uitdam,
eeft een bedrag opgebracht van f. A32,52
an alle gevers en medev/erksters heel
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Het Simavi co mite

===:SAKOR===

; ergens een opmerking lioorde). Zo ook de
;sciioolklas. Dat was niet zomaar een oude
jschoolklas, maar 't was onze school! HetDo crQ]^/-,v. T ^^4-^ u ^ j inacii u wctfe onze scnooj.. xietue oakop-Oollecte heeit xn onze gemeente j m j i , -r , . :

f o•no^n•Kr»=>^v,4. / 4. . ;Hoomexnde de Moordmeerv/eg en het Leeteinde

If-* 'I""' "===:Sehaald, en daarom vxnd xk persoonlx^k
===BiJJAARDANI'OCHT=== :dat het meer v/aarde had, en in ieder ge-

Zoals H reeds in de agenda van dit blad prijsje had verdiend.
hebt kunnen opraaken zal de tocht voor de :
bejaarden dit jaar plaats hebben op don- : ___
derdag 25 juni a.s. Bejaarden die reeds
eerder hebben deelgenornen aan de vorige
tocht zijn persoonlijk aangc-schreven.
Anderen die dit Jaar 65 Jaar worden of
reeds ziJn kunnen zich opgeven bij een
der coraraissieleden n.l. J. Grift te
Zuiderwoude, D. Bouwes, J.P, de V/it,
A.

Namens de rups
Hev, N. Karanelan.

===burgbrlijk4i; stand=:==
igeboren: Saskia, dv F. Verhoef en G.
:Boer; Haarten Joost, zv J. Bos en E.
:'./ietsma; Rene, zv C. Zonneveld en i).
:Splinter; Frank, zv G. Buitendam en V/,
iBlakborn.

:ondertrouwd: Arie Gxjsbert Plomp, 2k Jaar

de

--- NooiJ en J. v.d. Linden. Voor gehuwden®^ Theodora Cornelia Burggraaf, 21 Jaar
geldt, dat een van beiden 65 Jaar is of 'fi'etrouwd:lVillem Blakborn, 28 Jaar en
het dit Jaar zal v/orden.

===::eisjesclub===
De meisjesclub is reeds begonnen met het
ophalen van het oude papier. Volgende
week koraen we ten noorden van de Paralle!
weg. Nu ietsvoor de 13 en 1A Jarigen.
Vele keren is er gevraagd door de meisJe;;s£J.J'
die niet meer op de middag club kunnen
komen of ze wel met het reisje mee mogen
Ja, dat zou wel kunnen als er een aparte
leiding voor mee gaat. Wie wil er met
hun mee? V/e gaan dit Jaar naar Diever sn
wel van 13.tot 18 Juli.
___ MeJ. M. Mulder
J ==^PLUIMVEE- EN K0NIJNENH0UDER£VERT==^
Het uitstapje van de Pluimvee- en ko-
nijnenhoudersver. Broek in V/aterland gaat
door, op vvoensdag 2? mei a.s. naar Dronter
Schokland-Giethoorn. IVie interesse heeft
om mee te gaan kan zich opgeven biJ
G^_Hoetmer, BroekerraeerdiJk no. 19,
II

In de op dinsdag 28 april J.l. gehouden
Jaarvergadering is met algemene steramen
besloten tot het vormen van een opbouw-
fonds Dorpshuis. Staande de vergadering
werd voor dit fonds reeds een bedrag van
f. 4o,-- beschikbaar gesteld.

G. Hoetmer

secretaris/penningmees-
ter, BroekermeerdiJk .19
postgiro 1536^15

3nderschrift redactie; Een pluxm voor de
pluimveehouders! UiJ vinden dit een ori-
jineel idee. Geen woorden, maar daden.

Deze verenxging heeft goed begrepen, waai
let om gaat,

===MEN SCHRIJFT
Ha de grandioze feestdag van de afgeloper
? mei, moe.t me toch het een en ander van
let,hart. Niet als een slechte verlieser,
maar ik weet dat xk namens velen spreek
als ik aanmerkingen maak op.de beslissing
van de Jury. Sen Jury van buiten het dorr
aar ben ik helemaal v66r, maar laat er
an een „oerbewoner" van Broek wel in-
-ichtingen geven aan de betreffende Jury
elke onderwerpen so van solder ziJn ge-
aald, en welke nieuw zxjn zodat de Jury
lich een beter oordeel kan vormen. De
ijn uxtgevoerde kralentuin viel verdiend
.n de prijzen, maar heeft alleen voor de
5roekers v/aarde, maar voor de. Jury was

(Zoals ik

HET BESTUUR.
iHiJlegonda Broeder, 22 jaar.

iGEDIPLOMEERD PEDICURE.
:Mevr. F. Brouwer, BroekerraeerdiJk 6, tel.
;02903~^12. Behandeling na aispraak, ook
taan huis. Op advies van de dokter ook
AANMETEN VAN STEUNZOLEN SN ELASTIEKE KOU"

Restaurant "CONCORDIA"

Dorpsstraat 1. Tel. 02903-206
Door de aparte sfeer-van dit eeuwenoude
Dorpscafe behoudt U een prettige herinne
ring aan Uw feest ter gelegenheid van Uw
huwelijk, Uw huwelijks-jubileum, Uv; re-
ceptie, Uw familie diner.

C. DE VRIES

BER ICEFF Laan kk
voor rijv/ielen en bromfietsen

100^^ SERVICE t 1 J

SliJteriJ "CONCORDIA"
Dorpsstraat 1 _ Tel. 02903-206

Binnenlands Gedistilleerd.
Citroen Brandewijn per liter f. 7,5^
Jonge Jenever per liter f. 9,50
Oude Jenever per liter f. 9,75
Cognac 35/» per liter f. 9,95

Belt U 206 en wij bezorgen Uw
bestelling thuis.

DENKT U OOK AL AAN UJ ZOI-iERVAKANTIE! 1 !
Laat ons dan tijdig Uw reis-, kampeer-
uitrusting, pleziervaartuig of caravan-
verzekering verzorgen.
Jb. K. Honingh, Parallelweg 17j Broek in
Waterland, tel. 02903-269. J. Houtkoop,
Graaf I'/illemlaan 1535 Monnickendam, tel,
02995-1804.

VOOR AL UV,' VERZEKERINGEN.

: underlUxnge braiiciverzekerxng .
:|Parallelweg 17, Sroek in V/aterland, tel.
;02903-269. Voor ee'fi- goede brandverzeke-
:ring naar de "Onderljnge". GOEDE VOOR-
i-VAARDEN EN UITERST LACrS PREMIE.
Aan de organisa(toren)(trices) van col-
.ecten in Broek in I7aterlanci»
ij telling van het aantal collffptebussen;
s gebleken dat er t\'!e& van deze biiS^en ;
iet ziJn ingeleverd. Diegene die nog ;
en colleotebus in ziJn of haar bezit
eeft wordt vriendelijk verzocht deze ten;!
emeentehuize terug te bezorgen,

de gemeente-sekretarie.


