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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING „DE DROEKJ3R GEMHENSCFTAP'
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0 mei Speelgoedaktie peuterspeelzaal
3 juni Verkiezing gemeenteraad
3 juni Concert Nederlands Kamerorkest
3 t/m 6 juni ^-daags sohoolreisje o.l.s.l
1 juni Plattelandsvrouwen (zomeruitsta

je)
1 juni Bloed-plasma-avond (te Monnicke

dam)
2 juni Zendaags schoolreisje o.l.s. I
3 juni Festiviteiten ^O-Jarig bestaan

fanfare Zuiderivoude
? juni Ledenvergadering Greene Kruis
7 t/m 20 juni Avondvierdaagse
3 -juni---Beja-ardentocht
3 juni Afscheidsavond 6e-klas leer-

lingen o.l.s. I
3 t/m 18 Juli Uitstapje meisjesclub

t/m 16 aug. Broeker Feestweek (twee-
kamp met Gosthuizen)

2 sep. Jongdierendag Pluimvee- en
konijnenhoudersver.

/7 en 13/1^ nov. Festiviteiten 50-jarig
bestaan fanfare Zuiderwoude

1 t/m 13 dec. Tentoonstelling pluimvee-
__ en konijnenhoudersver.

==SPRZEKUUR BURGZHZZSTZR==
et eerstvolgende avond-spreekuur van de
urgerneester wordt gehouden op maandag
^auni a.s. van 20-30 tot 21.30 uur.

===:SPREEKUITR HOQFD O.L.SCHOOL !===
andag 1 juni a.s. houdt het Hoofd der
1.school I avondspreekuur in de school
n 19.30 tot 20.30 uur.

~~A VONDVIZRDfVAGSZ^^
27e Avondvierdaagse wordt gehouden van
juni tot en met 20 juni a.s. Soals

woonlijk wordt de eerste drie avonden
n eigen omgeving gelopen, terwijl het
.aatste traject op zaterdagmorgen te
'urmerend wordt afgelegd.Personen van 10
./m 13 jaar kunnen deelnemen tegen be-
:aling van f, 3»30 (vervoer Broek in
aterland —Purmerend v.v. inbegrepen).
'ersonen ouder dan 13 jaar betalen f.4,30

veneens inclusief vervoer). Tot 2 juni
s. kan men zich opgeven bij H.W. Eppen-
, Buitenweeren 1, Broek in IVaterland-
^®.y®•.. naara j , vpprnaam

adres, geboortedatum en voor de hoeveel-
ste maal men dit jaar meeloopt.Na 2 juni
is alleen inschrijving mogelijk te
Purmerend.

==C0NCERT==

Het Nederlands Kamerorkest geeft een con^
cert in de Ned. Herv. Kerk alhier op
vrijdagavond 3 juni a.s. Voor muzieklief-
hebbers is dit een unieke gelegenli.eid om
dit wereldberoemde orkest te kunnen be-
luisteren. Uij oevelen dit concert graag
in Uw bijzondere aandacht aan, Toegangs-
kaarten zijn verkrijgbaar bij de heer Oud
koster.dsr Ned. Herv.-Kerk, Leeteinde 2.
De_toegangsprijs bedraagt f. 6,50.
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==BLOEDTRANSFUSIEDIENST==
ledereen is natuurlijk overtuigd van de
noodzaak van een goedv/erkende bloedtrans-
fusiedienst. Maar elk weldenkend mens zal
zich realiseren, dat die alleen kan be
staan als gezonde mensen af en toe beri ..d
zijn iets van hnn bloed af te staan ten
Dehoeve van zieke of gewonde naasten,
Gezonde mannen en (niet zwangere)vrouwen
tussen 20 en 63 jaar kunnen aan deze
broederplicht voldoen op donderdag 11
juni a.s.De bloedtransfusiedienst van het
^ed. Rode Kruis organiseert dan in het
Verenigingsgebouw te Monnickendam een
^lasma-avond. Hag ik U dringend verzoeken
:er wille van gewone menselijkheid, aan
deze avond mee te doen?Mocht U twijfelen
of Uw gezondheid het afnemen van 300 cc.
)loed wel kan verdragen, dan bent U wel-

kom om dit even met mij te overleggen.
=== C. den Hartoog. ===

==LEDENVERGADERIN HET GROENBKRUIS^-
lierdoor delen v/ij mede dat op maandag
13 juni a.s. de voorjaarsledenvergadering

gehouden zal worden, aanvang 8.30.uur, in
het I'/ijkgebouw, De agenda omvat; !

. Opening
2. Notulen

3. Jaarverslag 1969 :•
k. Rapport^kascommissie ;
3. Financieel verslag :
6. Mededeling bestuursmutaties, volgens :

rooster zijn in het najaar aftredend: ;
Mej. Kamminga ' ;
Heer v.d. Lugt i



7. Rondvraag
Sluiting

Uwkomst zal tan zeerste op prijs gesteld
/orden.

Hoogachtend,
Het Bestuur van het

Greene Kruis.

==50 JAA.R FANFAPvI] ZUID:I]PV;0UDJ==
970 is voor het fanfare-corps "Zuider-
oude"^een belangrijk jaar, aangezien he
0 jarig jubileum herdacht zal v/orden.
it zal gebeuren in 2 gedeelten n.l. 13
uni a.s. en 6-7 en 13~1^ november.
e avond van 13 juni belooft een groots
:estijn te warden. Het gedetailleerde
)rogramma van dien avond zullen wij in
ns volgend nuramer publiceren.

==ALGHiMHaN Bi;L:iNG==
nkele weken geleden hield het "Algeiiieen

3elang" een algemene vergadering in cafe
lagter te Zuiderv/oude. Doel van de ver
gadering v/as het samenstellen van de kies
ijst voor de komende gemeenteraads-ver-

ciezing op 3 a.s. Enkele punten die
aar voren zijn gekomen v/aren o.a. de
enselijkheid ora te koraen tot een inhaal-
erbod te Uitdam, waarvan in de raads-
ergadering inmiddels al nota is genomen.
ok kwam tersprake de vervu-.xing van het
emeente-v/ater. Het blijkt nogal eens
oor te komen dat plastiekzakken e.d. in
et water v/orden gedeponeerd.Het is toch
eker gewenst dat iedereen het belang in-

:ziet van niet vervuilde sloten en vaarten
Sevens kwam de wens naar voren dat het
ledental een uitbreiding zal moeten onder
gaan, dit om een stork Algeineen Belang te
hebben ook in "verband met de komende ge-
meentelijke herindeling, De jaarlijkse
contributie is vastgesteld op f. 2,50 per
•jaar. De adressen waar U zich als lid
kunt laten noteren zijn o.a. bij het
pecretariaat p/a de Heer P.Klein, Dijk- '
einde 65 Zuiderwoude, de Heer J. Nierop,
Parallelweg 19 Broek in V.'aterland tel.338
de Heer P. Porsius,Dorpsstraat ? Uitdam,

-3S, de Heer J.C. Honingh, Dijkeinde
69_Zuiderwoude, tel. 3.7A.

leiding berust bij Mevr. Beintema (alle
ochtenden), Mevr, van Montfrans en Mevr.
Klooster. De ouders die hun kind(eren)
opgegeven hebben krijgen binnenkort na-
dere informatie thuisgestuurd. Sr komt
; nog voor de zomer een eerste ouderavond
be hopen dat we half augustus kunnen be-
ginnen. Nieuwe opgaven zijn raogelijk bij
Mevr. van Montfrans, Havenrak 27- tel.

iZI-
==SP5ELG0BDAKTIB! ! =z:

ledere beginnende speelzaal staat voor de
opga.ve met weinig middelen zo veel moge-
lijk peuterspeelgoed en speelmaterialen
op de kop te tikken. A.s. zaterdag 30 mei
zal er een speelgoedaktie v/orden gehouden
Uv/ (oude) speelgoed zal nodig zijn!! Om
sen idee te geven van wat er allemaal
heel v/elkora zal zi jn: autootjes , garage,
vrachtauto ' s, poppev/ieg + wagen, poppen,
poppenhuis, poppenkast en poppen, con-
structiemateriaal-lego, bouv/dozen, grate

^blokken, kubussen, torens van ringen,
•puzzles, fornuisjes, winkeltjes, krui-
wagens, emmertjes, schepje, trekkar,drie-
v/ielertjes.j stepjes, klauterrek en alles
wat U -denkt- dat bruikbaar is of v/aar H
ens mee.kunt helpen. Als U speelgoed of
materiaal voor.ons heeft, wilt U dan
bellen 578 of anders kontakt op'nemen met
Mevr. Klooster, Zuideinde 8.

==DAl-iEBTOETBAL==

In het"kader van de uitwisseling tussen
diverse verenigingen ult Oosthuizen en
Broek in Waterland in de week van 8-I6
aug. a.s. hebben de voetbalverenigingen
"Excelsior" en "S.D.O.B." het plan opge-
vat om o.a, een dames-voetbalv/edstrijd te
organiseren. Alle dames, die daarvoor
interesse hebben, v/ordeh verzocht zich zo
spoedig mogelijk-doch uiterlijk 8 juni
a.s.-op te geven bij de secretaris van de
voetbalver,"S.D.0.B.", Dr.C.Bakkerstraat
15 Ctel.359)

==GCHOOLSPOHTDAG==
Om organisatorische redenen gaat de
schoolsportdag voorlopig niet door. Ge-
tracht zal worden om in augustus a.s.dit
e^enement alsnog doorgang te laten vindeii

==BirRGEELIJKE STAND==

Geboren; Harieke,dv T.Sluiters en A.C.
Abraham.

On'dertrouwd: Christiaan Gerrit Veltman,
25 jaar ,en Hendrika Jacoba
"Visser, 23 jaar..

De GROOTSTE KEUZE in mark GEDISTIL-

LEERD vindt U bij
^ Slijterij "HEI PLEIN",
:) Kerkplein 9 tel. A68

=PATIERAKTIS=:=
Het Fanfarecorps Z" j.derv."QUde organiseert

:een oud, papier-en voddenaktie op zaterdag
;6 juni. U helpt toch raee?"

1 ^=peuti::ksp5elzaal==
Na de eerste mededeling in de Broeker
Gemeenschap knnnen we nu gelukkig meer
nleuws geven. nllereerst: het gaat door!
Er is een opgave van 55 kind/ochtenden
binnengekoraen, en we geloven dan ook met
i^e, oprichting van deze speelzaal aan een
algemeen gevoelde behoefte te voldoen.
^et bestuur van de Stichting zal gevormd
worden door Dhr. van .Montfrans (voorzitte
secretaris), Hevr. Terpstra(p.enningmeeste
en Zr. Grouse. Wat de behuizing betreft -
we krijgen onderdak in de nieuw opge- •
i-ichte U.K. hulpkerk aan de Keerngouw.
yerwarming, verlichting, linoleum op de
jloer en water (w.c. en aanrecht) v/orden
ac.r aangelegd. Bij goed weer mag een ge-r

4eelte van het erf van Dhr. de Puijg als
buitenspeelplaats gebruikt worden. De
^peelzaal begint met 3 ochtenden per week
jdrnsdag, woensdag en vrijdag, en is open
;van 8.45 tot 12.00 uur. De kosten'zijn

3,— per ochtend per kind. De dage-

;Na het afsluiten van dit nummer ontvingen
;wij nog een aantal raededelingen van het
5-niei comite. Tot onze spijt moeten deze
blijven overstaan tot een volgend nummer.
!U kunt- dan o.a. aantreffen de uitslag van
de jury en de uitslag van de.tijdehs de
ifeestavond gehouden verloting.
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