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ORGAAN VAN DE ETICHTING 5ROEKER GEMEENSCHAP"

==agjnd;.==

11 juni Bloed-plasma-avond Roode Kruis
(te Monnxckendam)

12 juni Eendaags schoolreisje o.l.s. I
13 juni Festiviteiten 30-jarig bestaan

fanfare Zuiderv/oude

13 juni Ledenvergadering Greene Kruis
17 t/ra 20 juni Avondvierdaagse
24 juni Spelmiddag jeugdleden gymn.ver.

Sparta
23 juni Bejaardentocht
23 juni Afscheidsavond 6e-klasleerlingen

o.l.s. I

27 juni Sportdag voor de gehele jeugd
13 t/m 18 juli Uitstapje meisjesclub

8 aug. Huisdierenshov;
9 t/m 16 aug. Broeker Feestv/eek (tv/eekamp

• met Odstliuizen)
12 sep. Jongdierendag pluiravee- en

konijnenhoudersver,
30/51 okt. en 6/7 nov, Festiviteiten 30-

jarig bestaan fanfare Zuiderv/oude
!1 t/m 13 dec. Tentoonstelling pluimvee-

; en konijnenhoudersver.

^^RAADSVERKIEZING^^
;In verband met de overvloed van copy
kunnen v/ij de uitslag van de raadsverkie-
;zing, gehouden op 3 juni 1.1., niet in
;extenso publiceren. v7ij volstaan met de
belangrijkste gegevens daarvan te ver-
melden. Aantal stemmen:

lijst 1 (P.v.d.A) l4o
lijst 2 (Algemeen Belang) 623
lijst 3 (Chr. Deraocr.) 213
lijst 4 (V.V.D.) 116
Totaal aantal geldige stemmen 1092• Op-
komstpercentage ca, 78. Gekozen zijn:
.van lijst 1: J.P. de V/it
van lijst 2: J. Nierop

G. de Oude ;
• C. Leegv/ater

P. Porsius

van lijst 3- van der Snoek
J.P. Mars

Lijst 4 kwam precies een stem te kort cm
[en zetel te kunnen behalen.

==3-HFI COI-iITE==
[et 5 mei feest is al weer.enige tijd ;

achter de rug. In het vorig nummer van dei
Broeker Gemeenschap heeft de Burgemeester•

eeds een nabeschouwing gegeven en ge-
ezen op het succes en de grote saarahorig

leid die aan de dag is getreden. Het
omite, dat voor de feestelijkheden zich
erhaaldelijk tot U heeft gericht, wil
og eenmaal van zich laten horen. Nu alle

ndrukken bezonken zijn, en zaken afge-
ikkeld beginnen te raken, komen ook zij
eer en meer onder de indruk dat de mede-

erking die zij genoten hebben v/el enorm
s gev/eest; een medewerking zonder welke
ij onmogelijk een feest als dit tot een
oed einde zou hebben kunnen brengen! Wi;
illen iedereen hiervoor hartelijk bedan-
en. Behalve diegene, die reeds door de
oorzitter aan het begin van de feest-
vond in het openbaar zijn toegesproken
ienen nog enkele v/oorden van dank ge-
Icht te v/orden tot hen die belangeloos
un medev/erking hebben verleend. Aller-

.eerst v/illen v/ij dan noeraen de firma's
;Schaa tsbergen, Halee en Ronday, die in de
garage zo enorm veel werk hebben gedaan.

•Een v/oord van dank komt toe aan de heer
;Hogentoorn, die de hyacinten kwam brengen
;voor de tafelversiering. De "finishing
:touch" die de aanblik van het geheel nog
;feestelijker maaktelAls laatsten maar
idaarom niet de minsten, de mensen die het
iallereerst optraden deze 3de mei: de
ihoornblazers. Zij hebben spontaan van de
:gevraagde 5 minuten optreden een kwartier
igemaakt en door het mooie weer v/as de
: muziek tot bij de garage van Lindbergh
;te horen. Sen bijzonder feestelijke inzet
:van de dag. Ook U alien onze hartelijke
•dank.
=== II ==:

Hoew.el het nxet de bedoeling was van het 5
mei comite na afloop van de herdenkings
bijeenkomst een collecte te houden, heb
ben toch velen, die deze avond in de kerk:
bijwoonden, een bijdrage gedeponeerd in
een collecteschaal. Het totale bedrag
f, 127j45 heeft het comite overgedragen
aan het orgelfonds van onze kerk.

Ill
Bij i-ievrouw Brrster aan de Parallelweg,
zijn nog 3 messen af te halen, die.na het
broodsmeren in de garage door enkele
dames zijn vergeten.



IV

==NOG d] JU.RY==

Het comite heoft getracht, de puntenlijsi
in handen te krijgen, en dit is ons ge-
lukt. Om een stukje in de Broeker Gemeen-
schap te schrijven, was de jury niet van
plan; naar hun oordeel is dit de juiste
weergave van de puntenverdeling. U kunt
nu rustig nagaan hoeveel punten U behaal-
de indien U Uvv nummer nog v/eet.
No, Totaal no. Totaal

punten punten

hierover.

II

Voor de jeugdleden van de gymnastiekver•
"Sparta" wordt op woensdag 24 juni a.s.
om 1 uur 's middags een spelmiddag ge
houden.

III

De toneelver. "TFACHT" heeft zich aange-
sloten bij het Nederlands Centrum voor
amateurtoneel, kortweg het Dit
houdt in dat "TFACuT" nu allerlei facili-

teiten kan krijgen, zoals regiehulp aan
de verenigingsregisseur, bewegingsleer eh
verbetering van spraak en voordracht.
Deze cursussen worden in Broek gegeven.
Vender geeft het N.G.A. speelweken,' to-
neelweekenden op de volkshogescholen door
heel Nederland. "TFACHT" hoopt nu, door
lid te zijn geworden van het N.G.A, tot
nog betere spelprestaties te komen. Er
staat "TAACIiT" dus een druk seizoen te
wachten, waarbij de spelerskern moet
worden uitgebreid. Br zal in de komende
maanden een v/ervingactie plaats vinden.
Eventuele liefhebbers kunnen zich alvast
opgeven bij het secretariaat Mevr. C.
Tierie, tel. 493) IVoudweeren 9 Broek in
IVaterland.

==BUFGEFLIJI(E STAND==-
getrouv/d: Ghristiaan Gerrit Veltman,

25 jaar en Hendrika Jacoba
Visser, 23 jaar.
Arie Gijsbert Plomp, 24 jaar
en Theodora Cornelia Burggraaf,.
21 jaar.

overleden:Pieter de Vries, 80 jaar.
Jacob iViedemeijer, 79 jaar,
v/.v.H.Tromp. .

20 101 21 80
8 93 27 80

26 90 3 80
14 89 4 79
11 88^r 2 77
18 88 7 76
17 • 87 ' 13 76

6 82^ 3 73
9 32 19 73

25 8H
1 31

10 Soi
12 8oi

V

Tijdens de feestavond in de garage werd
een verloting gehouden. De nununers, v/aar-
mede een prijs kon worden gewonnen, ston-
den op de toegangsbiljetten. Prijzen aijn
gevallen op onderstaande nummers. Voor-
zover nog niet gebeurd, kunnen deze wor
den afgehaald bij Mevr, Cossee, Erven 1.
Mrs. 137-166-185-186-214-228-258-267-334-
if82-5l4-542-557--755-770-872-685-893-893-
925-1025-1064-1088-1114-1134-1135-1216-
1244-1247.

==FAHFARE aUIDE2l/0UDE==

V/at het feestprogramraa op 13 juni betreft
het volgende; ora 7 uur 's avonds aankomst
per boot bij het kerkplein, waar wij op-
gev/acht zullen worden door het tamboer-
corps Conbrio, taraboercorps Olympia en
verrnoedelijk de muziekvereniging "De
Eendracht" uit Den lip. Na de ''ontsche-
ping" wordt eerst een muzikale hulde aan
de jubilerende vereniging gebracht ge-
volgd door een rondgang door het dorp,
waar 00k o.a. de schoolkinderen aan deel

zullen nemen. Om + 8.3O uur wordt een
show verzorgd door de majorettes van
Conbrio v/aarna een kort concert zal vol-
gen verzorgd door de 2 rauziekverenigingen
De avond zal worden besloten met een
openluchtbal op het feestterrein m.m.v.
'De Accordeola's".De bevolking van 2uider-

woude wordt zoveel raogelijk verzocht de
vl|g uit te steken,

==AVONDVIERDAAGSE==
Voor de 27e avond-vierdaagse hebben zich
52 deelnemers aangemeld. De start vindt
3laats \7oensdag I0.3O uur vanaf he.t
schoolplein. Ook de volgende avonden op
dezelfde tijd en op dezelfde plaats. het
rierde traj-ect wordt gelopen te purmerend
Vertrek per bus op zaterdag 20 juni a.s.
2i_9.13 uur vanaf de Parallelweg.

==SPORT EN SP£L==
De gymnastiekver. "Sparta" en de voetbal-
ver. S.D.O.B. organiseren op zaterdag 27
:juni a.s. een sprotdag voor alle jeugd in
jBroek in '/aterland. In het volgend nummer
van--de—8r.Qeke.r..Gemeenachap.,ho.ort-.U, .me.er

V/ONINGRUIL

Gevr. eensgezinswoning te Broek. Aang.
moderne flat parterre met 6 kamers,
douche en bijkeuken, huur f. 130,— p.m.
Amsterdam, Bos en Loramerbuurt. Tel. 020-
I2603O.

DENKT U OOK AL AAN U17 SOHERVAIlANTIEi I
Laat ons dan tijdig Uw reis-,kampeeruit-
rusting, pleziervaartuig of caravanver-
zekering verzorgen.
Jb.K. iioningh, Parallelweg 17? Broek in
V/aterland, tel. 02903-269.
J. Houtkoop, Graaf V/illemlaan 155,
Honnickendam, tel. 02995-l8o4,
VOOR AL UV; VERZEKERINGEN. . ..

Ber Keff Laan 44
voor RIJ;.'TELEN EN BROi-IFIETSEN

lOO^j SERVICE'

Restaurant "CONCORDIA"

Dorpsstraat 1 Tel. 02903-206
Door de aparte sfeer van dit eeuivenoude
Dorpscafe behoudt U een prettige her-
innering aan Uw feest ter gelegenheid
van

Uw huwelijk ,
Uv; huv;elijks jubileum, . . .

Uw receptie
Uw familie diner.

C. de Vries

De GRODTSTE KBUZE in merk gedistilleerd
vindt U bij Slijterij "HET PLEIN",

Kerkplein 9 - tel. 02903-468


