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BROEKER GEMEENSCHAP
OPUGAAN VAN DE STIcafTING JJE BROEKER. GEMEENSCHAP"

Secre.tariaat Stichting Redactle-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.V/. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mevr. B. Blufpand-Sinot", Dr. C, Bakkerstr. 12, tel'. 562

==AGENDA==

t/m 24 juni Expositie Luis Filcer
(Galerie De Swaen) •

24 juni Afscheidsavond o.l.s.~I
12 - 17 juni ifeinpeerweek raeisjesclub

7 t/m 15 aug. Broeker Feestweek
11 t/m 15 aug. Kermis
21 aug.

21 aug.

28/29 aug,
4 sep.

Pluimvee- en kon.houdersver.

j ongdieri-endag
Oud-papier-ac tie
gymn.ver. Sparta
"vVaterland-wandeltocht

Bondswandeltocht

gymn. ver. Sparta.

=:=FINANCIELE PERIKELEN=='
In de jongste vergadering van het bestuur
der Stichting "De Broeker Gemeenschap" i
langdurig gesproken over de financiele
situatie van de stichting. Deze situatie
begint n.l. enige zorgen te baren. Een
van de grootste slok-op-posten uit het
budget is wel de uitgave van ons medede
lingenblad. Hierraede is, ondanks het
feit, dat alles zo goedkoop mogelijk ge-
beurt, toch een bedrag gemoeid van ca.
f 1300,-- per jaar (papier, inkt, bezorg-
loon etc.). Naast de uitgave van het blac
Wil de stichting toch 00k graag andere
activiteiten blijven ontplooien, die
meestal 00k kosten met zich brengen. V/ij
denken hierbij b.v. aan de uitwisseling
met "Oosthuizen, activiteiten tijdens de
kermisweek, enz.
Wil het bestuur zijn werkzaaraheden kunnen
blijven verrichten, dan zal er dus naar
raiddelen raoeten worden gezocht. De in-
korasten van de stichting bestaan uit
t vrijwillige) bijdragen van de inwoners,
een subsidie van de gemeente en enkele
andere inkorasten van geringe omvang. De
genoemde bijdrage van onze ingezetenen is
nu al jaren geleden bepaald op f 2,50
per jaar, per gezin. Het bestuur heeft
moeten besluiten deze bijdrage thans vast
te stellen op f 5i— pei* gezin. V/ij hopen
dat een ieder begrip voor deze verhoging

kan opbrengen. In een volgend nummer zul-
len wij op een en ander nog terugkomen.

==FSESTWEEK==

Ook de kermis-1971 zal weer worden om-
lijst door een aantal festiviteiten,
samengebracht onder de noemer
"Broeker Feestweek". Hoewel nog niet
alle details vaststaan, geloven wij, dat
het bestuur van de Stichting "De Breaker
Gemeenschap" voor een ieder iets in
pet.t.o heeft. Het feestelijke begin zal
zijn op zaterdagavond 7 augustus. Het
openluchtbal, waaraan velen nog prettige
herinneringen zullen hebben, staat weer
op het prograrnma. Het zal niet all.eeh bij
dansen blijven; ook andere zaken kunt u
die avond op het sportterrein beleven.
B.v. een barbecue-evenement. Op zondag
8 aug. gymnastiek-demonstraties door de
gymn.ver. Sparta. Verder de gebruikelijke
programma-punten als klaverjas-drive,
bridge-drive, openlucht-concert, etc.
En niet te vergeten het vuurwerk !!!
U hoort nog nader van ons !

=:==BABY-SIT CENTRALE=:=

Daar ik van ,26 juni t/ra 10 juli met va-
kantie ben, kunt u gedurende genoemde
tijd de baby-sit centrale uitsluitend be-
reikenvia mevr. A. Mande-Visser, tel.

E. Dobber.

==FANFARBCORPS "JEUGD DOET LEVEN"==

Op zondag 27 juni a.s. zal dit corps
medewerking verle nen in de kerkdienst te
Broek in V/aterland in de N.H.Kerk 's mor-

gens om 10 uur. Op 5 juni legde Arian
Slagt zijn examen af voor zijn Diploma A en
slaagde met 56 punten. Hij is het negende
lid die nu het Diploma A heeft behaald.
Zijn er nog meisjes of jongens die in de
jeugdfanfare willen spelen ? Wij hebben
weer plaats voor enige leerlingen.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
Mevr. T. Meijn-Haverhoek te Uit dam,

-



K. Morees, Dorpsstraat 17i Zuiderwoude,
L. Slagt, Dorpsstraat 8, Broek in Water-
land,. Wilt u donateur worden ? U kunt

dat doen bij bovenstaande adressen of bij
de^leden. Bestuur.

==NPT VAM HET ALGEMEEH==

Het Nut v/il het komende v/interseizoen,bij
voldoende belangstelling, een cursus
Engels voor beginners en gevorderden or-
ganiseren. Onze plaatsgenote, lievr. Van
Montfrans, lerares Engels, zal hiervoor
als cursus-leidster fungeren. Over de
kosten aan deze cursus verbonden kunnen

wij op dit moment nog niets vertellen,
het zal afhangen van het aantal deelne-
mers. Heeft u b.elangstoiling dan kunt u
zich nu reeds t5pgeven bij Dhr. Lobbes
(tel. ^91)* .Wij herinneren u nog even aan
de foto-avond, die wij in September a.s.
zullen houden, datum en plaats hoort u
t.z.t. U v/eet het, op deze avond kunt u
uw vakantie-foto's raeenemen en een des-

kundige (amateur foto-kanpioen van Neder
land) zal u vertellen wat u eventueel
fout heeft gedaan en hoe u het beter kuni
doen. Mocht er genoeg (alweer) belang
stelling voor bestaan, dan kunnen wij
misschien komen tot een foto-cursus van
3 of k avonden, waar men u zal inwijden
in de kunst van het "goed" fotograferen.
Tot slot nog even dit: op de laatste be-
stuursvergadering heeft het bestuur be-
sloten om eind augustus, begin September
een ledenwerf-actie te organiseren onder
de gehele bevolking. Het lidmaatschap
van het Nut hebben wij, raede door de sterk
gestegen kosten, vastgesteld op f 10,—
per Jaar. In de komende nummers van de
Broeker Gemeenschap (fijn dat wij in Broek
dit communicatie-middel bezitten !) zul
len wij u meer over het komende winter-
programma vertellen. U een prettige
vakantie met veel zon toewensend, .

het Bestuur.

==BURGERLIJKE STAND==
Geboren: David z.v. M. Koker en H.N,

Tordjman;
Fransje -"^enee d.v. R.T. Eiselin en G.
Bosscher; Clarissa d.v. T.F.J. Gideonse
en M. Schaap.
Gehuwd: Lammigje Reinberge.n l8 Jr. en
Adriaan N Vane 19 J^:** ; Maria J.L. de
Koning 2k Jr. en Jacobus C. Hooiveld 29Jr
Liesbeth Poolraan 22 Jr. en Martin TentiJ
2k Jr.
Overleden: Willem Kool e.v. A. Schreuder

79 Jr.

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

NEDERLANDSCHE MIDDENgTANDS SPAARBANK'

RENTE k i - 8%
ledere nieuwe spaarder ontvangt
DRIE GULDEN GRATIS als eerste inleg.

Informeer eens bij uw N.II. S.-^agent te
BROEK IN WATERLAND, J. v.d. Snoek
Roomeinde 17 , tel. 02903-k3k
Geopend: Maandag en woensdag van

18.30 - 20,00 uur,
's zaterdags van 11-12 uur en
VOLGENS AFSPRAAIC ! !

BRANDSTOFFEN- EN OLIEHANDEL

Th. J. van Gog
De Erven 4o tel.02903-356

Broek in Waterland

Hieronder een overzicht van onze

z 0 m e r P r ij z e n ! !

Antraciet III . / 19,90
Antraciet Ill . / 18,40
Parel IV . ...../ 19,20
Antraciet IV . f 19,80
Antraciet IV . f 18,30
Antraciet IV . f 17,40
Antraciet V . f 14,80

Tevens levering van alle soorten

Shell Olie.

WiJ zijn met vakantie van;

26 Juni tot 10 Juli

T E K 0 0 P ! ! !

1/Voonark, be tonne n casco

16 X 4 mtr.

H.S. v.d. Veer,
Broekermeerdijk t/o nr. 6
Broek in Waterland.

T E K 0 0 P ! ! !

Woonark:

Indeling - Woonkamer
3 slaapkamers
keuken

enz.

Te bevragen biJ: 02903-525

WORDT DONATEUR VAN DE:

BROEKER GEMESNSGHAP!

AANGEBODEN:

HOENSON - oliehaard,
grote capaciteit;

met buitentank (plat) + 18O Ifr. :

/6O,.

en marmeren tafel met chromen poot,

als nieuw : / 100,'

P.N. Gompelman,
tel. 020-140072.

Gediplomeerd Pedicure - tel.02903-412

Mevr. F. Brouwer, Broekermeerdijk 6,
Behandeling na afspraak, 00k aan huis.
Op advies van de dokter 00k aanmeten
van steunzolen en elastieke kousen.

0 n d e r 1 i n g e BRANDVERZEKERING
Parallelweg 17j tel. 02903-269
Voor een goede brandverzekering naar de

'D n d e r 1 i n g e"
GOEDE VOORl/AARDEN. .UITERST LAGE PREMIE!


