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Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:.
"De Broeker Gemeenschap": H.W. Eppenga, Buitenweeren 1-
Mevr. B. Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstr. 12, tel. 5^2

=AGENDA==

2 t/m 15 Vierdaags schoolreisje
0.1.s.-I

5 mei Uitstapje Pluimvee- en vogelver.
7 mei Ledenvergadering

"Het Groene Kruis"

8 mei N.C.V.B.: huish. verg.
O't/m 23 mei Tentoonstelling

Vrije Expressle (Galerie De Swaen.)
2 t/m 50 mei Uitwisseling met

Oosthuizen

5 mei Uitstapje bejaardenclub
/6 juni ANWB-wandeltocht
0' jun Bejaardentocht
8 jun Eendaags schoolreisje o.l.s.-I
9 jun Schoolsportdag
8 t/m15 aug. Broeker Feestweek
1 t/m 15 aug. Kermis
1 aug Pluimvee- en kon.houdersver.i '

Johgdierendag

28/29 aug Waterland-wandeltocht.

==UITIVISSSLING OOSTHUIZEN==

)e herhaling van de tweekamp met Oost-
luizen staat voor de deur. Natuurlijk

hopen wij, dat deze return aan alle deel'
neraers en toeschouwers evenveel vreugde
zal geven als dat het vorig jaar het
geval was. Dit jaar spelen alle evene-
aenten zich in Oosthuizen af. Tegelijk
met dit numraer van ons blad ontvangt u
een uitvoerig programma-oVerzicht van
de gehele week. Hier vragen wij uw aan-
dacht voor een paar speciale punten.

Op vrijdag 28 mei 's avonds om 19*30 uur
worden vol'ksspelen georganiseerd. Hier
voor worden nog een tiental Broeker
deelnemers gevraagd. Liefst 5 dames en
5 heren. Men dient bij het kiezen van de

ikleding er rekening mee te houden, dat
1men wel eens nat kan worden ! Opgeven
1s.v.p. bij mevr. Blufpand, Dr.Bakkerstr.
i12, tel. 562.
I II
jop zaterdag 29 mei 's middags om 2 uur

ordt een wedstrijd in steenwerpen ge-
ouden, Ook hiervoor worden 10 Broeker
eelnemers gevraagd, zo mogelijk van wat
udere leeftijd. Het Oosthuizer steen-
erpersteam wordt nl. geformeerd uit de

>ewoners van het bejaardencentrum. Ook
hier geldt weer; opgeven s.v.p. bij mevr
Blufpand.

Ill

ilveneens op zaterdag 29 mei wordt 's
avonds van 6 tot 8 uur een viswedstrijd
:eorganiseerd4 Aangezien voorzover ons
>ekend in Broek geen visclub bestaat

worden ook hiervoor individuele deel-
nemers gevraagd. Aan de wedstrijd
witvis I) kunnen 15 Broekers meedoen.

Zij dienen die dag om 17«30 uur aanwezig
te zijn bij het sportterrein te Oosthuize
Het vissen geschiedt in de Beemster
ringvaart. V/ederom: opgeven bij mevr.
Blufpand.

IV

Alle evenementen in Oosthuizen zijn
gratis toegankelijk voor toeschouwers en
luisteraars. Op sommige dagen zullen
extra bussen naar Oosthuizen rijden. Deze
zijn in de eerste plaats bedoeld voor het
vervoer van deelnemers. Voorzover in die
Ibussen plaatsen over zijn, kunnen ook
supporters gratis daarvan gebruik maken.
De dienstregeling van deze bussen is
als volgt:

Iza. 22 mei; (Klaverjas- en biljartclub)
Ivertrek B.i.W. 19*3G uur
ivertrek Oosth. 02.00 "

Izo. 23 mei; (gymnastiekvereniging)
Ivertrek B.i.W. 08.^5 uur
ivertrek Oosth. I6.3O "

Ima. 2k mei; (vrouwenvereniging)
Ivertrek B.i.W. 19*30 uur
Ivertrek Oosth. 00.00 "

Iwo. 26 mei; (muziek- en zangvereniging)
ivertrek B.i.W. 19*30 uur

ivertrek Oosth. 22.30 "
(zie vervolg z.o.z.)



20« 30 mei; (voetbalvereniging Jeugd)
vertrek B.i.lV, 08.^5 uur
vertrek Oosth. 12.30 "

N.B. De bussen vertrekken uit Broek van-

af kapperswinkel Van Meel aan de Parallel
weg. De bus op wo 26 mei vertrekt uit
Zuiderwoude (Kerkplein) en rijdt dan via
Broek.

==BROEK OP TV==

gemeester die vertelde dat de Koningin
dit jaar 62 jaar oud was geworden, de
koude wind op het sportterrein, de ge-
luidsinstallatie die het in het begin

.^liet afweten, de koffie die niet kv/am .
de ouders die spontaan hun medewerking
verleenden, de enkele kleuter die het
zo moeilyk kon verv/erken. dat hy had

verloren, het beloofde ys dat uitverkocht
bleek, de 36 kinderen die een prys hadden
gewonnen.... de ongeveer 350 kinderen die
de show bezochten, die ongelooflyk hard
ionden stampen, gillen en klappen, die
allemaal ys lustten, en byna alleraaal
hun sinaasappelschillen op de Parallelweg
lieten liggen...,
de weinige raensen die de feestavond be
zochten, de onverstoorbare Boerenkapel,
de verzorgde kleding van de Hecobema's
en hun zuivere muziek, de tocht in de
garage, de verdwaalde muzikant, die bin-
nenkwam tijdens het toneelspel van "Trachtl'
en later met de Boerenkapel meeblies, I
het pistooldat te laat afging, Kees die
in de kast bleef zitten, de Kyrrie's die
zoveel geluid produceerden, dat gewoon
praten vrijwel niet mogelyk was en dan de
ongelooflyk gezellige' sfeer, tijdens het
lele feest !

Met een record aantal' deelnemers (^6) is
er "gekatknuppeld"; de prijzen kwamen
terecht by:L. Breeder, W.•Vos'(2x) en
K. van El. „ , /^ .

Bestuur Oranje-vereniging.

==NOODKLOK OVER ""''1
Onder bovenstaande titel ontvingen wy eenf
ingezonden stuk,hetwelk niet voorzien was]
van naam en adres van de afzender. Aange-j
zien wy nimmer anonieme stukken publice- j
ren, •verzoeken wij de schryver van het - |
stuk zich alsnog bekend te maken.

==BUP.GERLIJKE STAND^= j
Geboren:Huite Pieter, z.v. R.H. Walthuis j

Onlangs zijn in Broek opnaraen gemaakt vooi
een show van kleding, ontworpen door
onze plaatsgenote Mevr. Vilma Nederlof-
v.d. Vi/inkel. De uitzending is te zien op
donderdag 2? mei a.s. tussen 19*00 en
19*30 uur via de TEOS.

==FAKFARE-GORPS JEUGD POET L£VEN==

22 mei a.s. zal het fanfare-corps
"Jeugd doet leven" deelnemen aan het
jubileum concours in de I?ijp. Om 10.30 uui
vertrekt de 'bus-uit- Zuid-erwoude voor een

rondrit doer Noord-Holland, waarna om
+ k uur aan het concours in de Eyp zal
worden -deelgenomen. tt «

Het -Bestuur.

==WI£ BRENGT HET GAAS TERIJG??==
Degene, die het gaas weggehaald heeft
uit de sc,huur bij de gemeente tuinen.,-
wordt .dringend ve.rzocht dit op de plaats
terug te .bezqrgen.

Het Bestuur van de tuinen.-

""VRIJE EXPRESSIE UIT BROEK IN

WATERLAND""-

20 tot en met 23 mei ••

dagelj.iks van 10-31 's zondags 12-3uur

Galerie "de,Swaen" •

Achter de kerk

Broek in.Waterland .

==NIEUVJS'VAN DE BEJAARDENCLUB==
63+sers ontvangen deze maand vakantie-
toeslag. Profiteer hiervan en ga een
week uit. U vindt .dit maar raoeilijk en
vreerad? 0ns bestuur doet pogingen om in
de week Van l8-25 September a.s. een
vakantiereis naar De Lutte by Oldenzaal
te organiseren. 16 van onze leden hebben
interesse vqor.20'n-uitgaansweek. ^er-
moedelyk.hebben wy nog enkele plaatsen
vrij. Leden. en niet-leden, hebt u belang-
stelling ?"Laat u dan informeren over
deze vakantie-week door een van de be-

stuursleden. Deze zijn .mevrouw Buster,
mevrouw Terpstra-Van Zanen, J. Nierop,
K. Tuin en J.H.W. V/alroth. Doe het
spoedig, want zo'n week uit is -eens iets
anders.

. -=:TERUGBLIK OP K0NINGINN£DAG=:="''^
De feestelijkheden op Koninginnedag mogen
zeker als geslaagd beschouv;d v/orden. Dit
zyn enkele impressies van deze dag:
de eigengemaakte kleurige mutsen en bloe-
raen van de kleuters en ook van de leer-»
lingen van de lagere klassen, de fleu-/
rige verschyning .van het tamboerkorps
uit Oosthuizen, de pittige marsmuziek
van het fanfarekorps Zuiderwoude, het
yle geluid van de torenblazers, de bur-

en E.H. Op 't Hof; Jasper z.v. G. Kouwe-
noord en H. de Reusj Neeltje d.v. J.Por-
sius en G. Stooker; Jeanette Henriette .
d.v. H. Pronk en J.V/. Meerveld; Yvette
d.v. M.H. Wiertz en^'A^C.M, Crouwel.

)ndertr.: Elbert Blakborn 2k jr. en
iillegonda Haars 21 jr.
jehuwd:Lamb ertus H.L., Favier 25 jr. en
Catharine C.'^Kooyman 2k jr.

WILT U EEN HOGE RENTE VAN UW GELD ?
SPAAR DAN BIJ DE

NEDERLANDSCHE HIDDENSTANDS SPAARBANK

-RENTE ki - 8 %-

Xedere NIEUWE SPAAEPER ontvangt
DRIE GULDEN GRATIS als eerste inleg

Informeer eens bij uw N.M. S.-agent te
BROEK IN V/ATERLAND, J.- v.d, Snoek,
Roomeinde 17 tel.02903~^5^

Geopend: Maandag en woensdag van '"
18.30 - 20.00 uur
Zaterdag van 11 - 12 uur en
Volgens afspraak.

WORDT..
DONATEUR..

van de ...

BROEKER GEMEENSCHAP I!!!!


