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ORGAAN VAN DE STICHTING .DE DROEKER GEMEENSCHAP"
==AG-JNDA== :geraeentelijk spcrtterrein, dus tot een
Bejaardentocht ihalf uur voor aanvang van de wedstrijden.
Afscheidsavond 6e-klasleerlingen :Het v/edstrijdprosrainraa verraeldt de vol-
0.1.s. I,

26 jun. Afscheidsavond leerlingen o.l.s.
Ill

27 jun. Sportdag voor de jeugd
15 t/m 18 Jul, Uitstapje meisjesclub
8.aug. Huisdierenshow
9 t/m 16 aug. Broeker Feestweek (twee-

kamp met Oosthuizen)
12 sep, Jongdierendag pluimvee- en

koniJnenhoudersver.
50/51 okt. en 6/7 nov. Festiviteiten 50-

door de Vereniging voor Openbaar Onder-
vijs in samenwerking met S,D.O.B. en
SPARTA, is bedoeld voor alle jongens en
neisjes van bovengenoemde klaesen, zowel
van de Openbare Lagere Scholen in Broek,
'itdam en Zuiderwoude, als voor die
ongens en meisjes die op andere lagere

scholen buiten de gemeente Broek zijn in-
geschreven, doch wel in Broek wonen... Die

ongens en meisjes, die graag willen mee-
oen, maar zich nog niet hebben opgegeven,

kunnen dat alsnog doen bij de volgende
adressen; Hr. Drijver, Buitenv/eeren 17;

Hr. Leegv/ater, Dr.Bakkerstr-, 15
tel.: 559' De uiterste aanmeldingstermijn
is zaterdagochtend tot.half, tien op het

igende onderdelen: hardlopen, verspringen,
.•hoogspringen, stap-stap-sprong en kastie-
•balwerpen. Indien aan de gestelde minimum
ieisen is voldaan zal aan de deelnemcr een

;sportdiploma worden uitgereikt. Ale de
iweersgoden ons goedgezind zijn belooft
ideze dag een sportieve afsluiting van hot
•schooljaar te worden.

==:KBN SCHRIJFT ONS==

iGeachte inwoners van Broek in Waterland.

jarig beAaan'fanfa^rZuidrrwoude^t'''' ^ volgen-
1 t/m-15 dao. Tentoonstelling pluimvee- verzoeken. Sinds enige tijd wordt de

en konijnenhoudersver. "agengouw door
== === :U gebruikt als stortplaats voor Uw vuil.

--ZOHBRSTOP=- iNiemand heeft graag het vuil van een
Bvenals dat in vorige jaren gebruikelijk ;ander voor zijn deur. Ook wij niet. IVij
/asj zal ons blad in de rnaanden juli en ;hebben enige jaren gestreden cm de vuil-

augustus niet om de twee, doch om de vierinis-stortplaats van Amsterdam zover.afge-
/eken verschijnen. Het eerstvolgende ibakend te krijgen, dat de bewoners er.

nummer komt uit op donderdag 25 juli.Copyjgeen last meer van hebben, en we zullen
inleveren uiterlijk maandag 20 juli, Het :nu zeker niet tolereren dat we opnieuw
daaropvolgende nummer yerschijnt 20 :met vuilnis van een ander overladen wor-
augustus a.s. Copy hiervoor uiterlijk 17 jden. V/ij gelovrn niet dat U het prettig
augustus. ;-:zult vinden, wanneer we bij U in de

==SP0RTDAG 1970=- jstraat een hoop vuil neergpoien, doe het
^aterdag a.s. om 10 uur 's morgens begint !dan ook bij ons niet, vooral als U er'
op het gemeentelijke sportveld de sport- idoor de bewoners op gewezen wordt. Bij
.ag 1970 voor jongens en meisjes van de ivoorbaat onze dank voor Uw medev/erking
e, 5© en 6e klas.Reeds in het vorige ihierbij.

nummer van de "Broeker Gemeenschap" v/erd
hierover een voorlopige mededeling gedaanJ
Deze sportieve gebeurtenis, georganiseerd '

Namens bestuur IVoningbouw Meer-
veld.

C. Rietkerk

P. Kooiman

==FANFjiRE-CORPS ZUIDSR'.7QUDi:==

De oudpapier-vodden actie, voor Fanfare- .
Zuiderwoude, heeft een prachtig resultaat
opgeleverd. Zen bedrag van maar liefst
f. 260,—. Bravo. A1 degene, vooral die
het papier hebben opgehaald, heel harte-
lijk dank daarvoor.Ook de burgerij harte-
lijk dank. Mocht U v/eer papier of vodden
hebben staan, geeft U dan even een tip,
dan v/ordt het bij U afgehaald. Liefst
het papier gebundeld. Heel hartelijk dank

Het Bestuur.

^=HEISJIJSCLUB===

De meisjesclub hoopt de tweede helft van



juni weer langs te komen om het oude pa- ^ '̂5' staan van een tweekamp .met Oos
pier op te halen. Bij voorbaat mijn har- Dat betekent, dat op allerlei ge
telijke dank. . ibied verenigingen en andere groepen uit
=== • plaatsen elkander zullen bekampen

==PL"TB?vSPEKLSA,lL=i= gezamenlijk zullen optreden. Organisa
Het Bestuur van de peuterspeelzaal is zaak al bijna rond. Het
verguld met het binnengekomen speelgoed. bijzonder gevarieerde week met
Er is veel lego, een geweldige poppenkastf^®^"^' rauziek en zang, brandweer demon-
garages, een pakhuis, een poppenwieg met (tesaraen met EHBO) etc. etc. Voor
toebehoren, een ophaalbrug, twee step.jes bepaald onderdeel kunnen deelnemers
en een grote step, een drie\7ieler en nog thans opgeven, Dit betreft roeiwed-
veel kleine speeltjes. Alle mensen die istrijden, welke gehouden worden op vrij-
aan het slagen van de aktie hebben mee- augustus a.s. geroeid zal worden i
gewerkt heel hartelijk dank. I7at we nog isloepen, welke verkregen zijn van het
leel goed kunnen gebruiken is speelgoed ^ekende opleidingsschip "Pollux". In deze
als: grote auto's, nog een driewieler en i^ioepen wordt geroeid met ploegen van ca
een poppenwieg, grote houten blokken, ^ personen. V/ie hiervoor interesse heeft
kruiwagens, houten kisten en plastic do- zich opgeven bij de Heer J. Harting,
zen Ckoelkast-boxen) of ander opbergmate-Bakkerstraat 2, of bij 1-fevr. Blufpand
riaal. De inrichting van het lokaal, het ' ^S'i^kerstraat 12, Een brief je met Uw

Q 4-e. -r. vfvi, .. . haara en adres in de brievenbus is vol-
doende. I-ien kan zich individueel pgeven
de ploegen worden dan t.z.t. gevofmd. In
: ons volgend nummer hoort U over een en
ander meer.

Dlaatsen van een hek, het tirameren van
een zandbalc, en het inkopen van klei en
verf etc.zijn allemaal zaken die bij el-
caar veel geld gaan kosten, ilensen die
deze zorgen van ons willen helpen ver-
lichten kunnen dat doen op giro 203106

==BURGERLIJKE GTAND==ten name van de Haffeisenbank te Broek in^Keboren:Cristina Gm,rt ie .dv J. Boonders
/aterland, ten.gunste van de penning- 3^ C,J. Visser
meester Stichting peuterspeelzaal Broek pndertrouwd: Jacob Pauvv", 21 jaar en •
kn/tr Voor speelgoed kan -men • Jannigje Jantina Bobber,20 jaar.e"ndfl°?n7r' ^uia-:ovHl^: Jacobus Franciscus karia ^an";
=== ===:___ der Drift, 78 jaar, evW.N. Tan.

==OPROEP==^ ; ==yEx2L02H:N==
alle omwonenden van de kleutersohool iVerloren tijdens trouwreportage zaterdag
'Kleutervreugd".Rleuterlerdsters en oudei-6 juni 1970 tussen N.H..kerk en Gafe-
oommissie^verzoeken de ouders er .op toe :reataurant "Conoordia" brulne handtas met
te zien, dat gedurende de zomervakantie gnhoud. Beloning f. 50,'— voor aanwij-
hun kinderen met in de schooltuin-sp.elen^ingeni f- 100,- voor. terugbezorglng van
De ervaring heeft geleerd, dat de netten :tas met inhoud. Hevr. Doorgeest,
van de zandbak steeds weer worden stuk- :johan Broedeletstraat 33, Amsterdam,
getrokken, speelgoed verdv/ijnt enz. Bij
voorbaat danken wij U voor Uw raedewerking.
levr.V.Tilborg, Juffr.Poolman,Hevr- v.d.
jUgt.

:^=PLUIMVEE-EN KONIJNENHQUDERSVER. 1=^
Broek in ./aterland en omstreken.
Op 27 niei j.l. hield de vereniging haar
aarlijks uitstap.je; dit keer naar de .
Jsselmeer polders. liet een bus van' de Fa

)orbeek uit Edam en 42 passagiers aan
cord ward op 7 uur in Broek in v/aterland

gestart. De tocht ging via Muiderberg •
oor de Flevo. .polders naar Lelystad v;aar.

voor de eerste keer gestopt vjerd. Via
Dronten-Kampen^ naar Schokland waar het
museum bekeken werd.Hierna ging men naar
rk waar het plaatsje bekeken v;erd en ge-

;;eten v/erd. Vandaar naar Giethoorn. Via
wolle naar Harderwijk, waar degenen die
nteresse.haddeh^het"Dolfiharium konden

)ekijken,. Het;bestuur houdt zich aanbe-
olen voor suggesties voor het uitstapje
an 1971 Verder delen v;ij mede dat de

luisdierenshov/ gehouden v/ordt op zaterdag
aug. a.s.De Jongdierendag van-pluimvee-

n konijnen op zaterdag 12 sept..aanvang
0 uur bij.de Heer-T-W. Bruijn, Havenrak
1, alhier. (.'/egens plaatsruimte bekort.
ed. ) "

==FEEST17EEK 1970=:=
e feestv/eek 1970 van 9 t/m l6 aug. a.s.

Slijterij ''Het Plein''
r:erkplein 9 tel. ^6S

Tijdelijke aanbieding! : !
AiiSTEL PILS. • , '
30 cl.fies van f.0,63 voor f. 0,37
30 cl.fle.s van f,,0..'+3 voor f. 0,38

DOE inv VOOPDEEL MET.PIT MEPIC BIER.

Dameskapsalon "EMI^jy"
Burg. Peereboomweg 2 tel. 366

• Het adres voor eeh modem kapsel
Specialiteit in bruidskapsels

Grote sortering oosraetica
ij gaan nog steeds door met de verkdop

/an damespruikjes. Ook U,'kunt nog voor
ie zomer in het bezit zijn van zo' n" I'euk
iruikjei Belt U even 3^6, en ik geef U •
rijblijvend advies. gUIKEHBUUK.

GEDIPLOMSERD -PEDICURE. •
hevr. F. Brouwer, Broekerineerdijk 6 ,

tel.: 02903-412.
Behandeling na afspraak ook aan ,huis.
Op advies van de dokter ook AANMETEF
VAN STEUNZOLEN EN ELASTIEKE KOUSEN.

ONDERLINGE BRANDVERZE: ;ERING
Parallelweg 17 - Broek in l/aterland

tel.; 02903-269
Voor een goede brandverzekering naar de:
"ONDERLINGE".
Goede voorwaarden'en uiterst lage premie


