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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN DB STICHTING JDE DROEKER GEMEENSCBAP"

Secretariaat Stichting Redactie--adres mededelingenblad
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mevr. Bp Blufpahd-Sinot, DroC. Bakkerstr. 12, tel. 562

=:=AGENDA==
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17^3uli Karapeerweek meisjesclub
15 aug, Broeker Feestv/eek
15 aug. Kermis
aug. Pluimvee- en konijnenhouders

ver.: jongdierendag
21 aug. Oud-papier-actie

^Gymn.ver. "Sparta"
28/29aug. Watorland-wandeltocht

k sep i Bondswandeltocht
- ; . 'Gymn.ver. "Sparta"^

==ZOMER==

Cat het zomer is geworden, merken wy als
redactie van dit -blad bijzonder goed.
Niet alleen, omdat wij bij bet samenstel-
len van dit nummer de jasjes hebben uit-
getrokken vanwege de warmte. Maar meer
nog, omdat er voor dit nummer door
practisch niemand enige copy is ingele-
verd. Nu is dat voor ons geen onbekend
verschijnsel: in de zomermaanden ligt een
groot gedeelte van het verenigingsv/erk
stil. Maar toch valt het ons wat tegen.
In de afgelopen periode heeft u ons
steeds goed yoorzien van copy. Goed ver-
staan; dat is niet belangrijk voor ons,
maar voor u. ledereen heeft kennis

kunnen nemen van wat uw vereniging of
club doet en wil bereiken. En het is

00k belangrijk voor de inv/oners: zy weten
wat .zy aan Broek in V/aterland hebben en
v/at er zoal "te kopp" is (soms letter-
lyk, soms"figuurlyk).
Een en ander geeft". ons' de gelegenheid
om nog eens wat te vertellen, wat voor
sommigen v/ellicht oud nieuws is, doch
voor• anderen, speciaal de nieuvve inge-
zetenen, toch wel van belang. Juist in
deze maand zullen weer een aantal ge~
zinnen zich in Broek komen vestigen.
Zy zullen ons blad vinden ,en zich af-
vragen: "Wat is dat, die Broeker Gemeen
schap?" V/elnu, de Broeker Gemeenschap
is een stichting, waarby de meeste
plaatselyke verenigingen zyn aangesloten
De stichting fungeert als een overkoe-

peling van deze verenigingen en heeft
daarnaast nog een aantal andere doel-
stellingen. Zo tracht zy het gemeenschaps
gevoel en de burgerzin van de bevolking
te versterken, contacten.'te leggen tus-

sen de bevolking van de verschillende
dorpen, die tot de gemeente behoren, het
culturele peil der bevolking te verhogen
e.d. Een van de raanieren, waarop deze
doelstelling in practyk wordt gebracht
is het uitgeven van een veertiendaags
orgaan, Dit orgaan geeft aan de vereni
gingen (en 00k aan particulieren) de ge
legenheid om bepaalde zaken ter algemene
kennis te brengen. Het blad wordt huis-
aan-huis bezorgd. Wy hopen, dat door dit
blad de nieuwe inv/oners alvast enig idee
krijgen, van wat het zeggen wil in Broek
in IVaterland te wonen. De stichting zal,
evenals vorige jaren, in het najaar een
byeenkomst beleggen, speciaal bestemd
om de nieuwelingen met elkaar en met ons
in contact te brengen.
Omdat het zomer is, zult u ons 00k een
keer moeten missen. Ons volgend nummer
verschynt over een maand en wel op
d'onderdag, 5 augustus. Copy in te leveren
uiterlyk maandag 2 augustus. Tenslotte:
iedereen een prettige vacantie gewenst !

Red.

•==pehsoneelsmutaties==
Er zyn nogal wat mutaties te raelden in
het administratief en onderv/ijzend perso-
neel in de gemeente.

Genieentehuisc Op zyn verzoek is ont-
slag verleend aan de heer Chr.Langedyk
als ambtenaar ter secretarie. Zyn op-
volger is reeds benoemd en in functie
getreden, t.w. de heer F.H.Cornelissen
Ook de 1e ambtenaar ter secretarie,
de heer J.P. Sraits, gaat Broek ver-
laten en v/el per 1 oktober a.s.

II.0..L.School I. Met ingang van het
nieuwe schooljaar zullen aan de o.l.-
schoolI nietterugkeren de d^mes



Stassen en Boes-Blekkink, zy worden op-
gevolgd door mej» E, Poppen en de heer
J. de IVaal. Er wordt naar gestreefd om
nu ieder leerjaar zijn eigen leerkracht
te geven, zodat combinaties van klassen
niet raeer nodig zijn,

de kleuberschool "Kleutervreugd'
is nog een vacature voor kleuter-
leidster. Op het moment, dat v;ij dit
schrijven, is nog niet bekend, wie
deze vacature zal gaan vervullen.

==SANGVERENIGING==
Het Broeker Gemengd Koor heeft in het
kader tweekamp in Gosthuizen gezongen
en heeft in de krant een byzonder mooie
recentie gehad.
•Ve hebben daar staan zingen met 18 dames
en 5 heren, Ondanks alle pogingen om
meer leden te winnen voor ons koor lukt
dit nieto

willen wij langs deze v/eg het nog eens
proberen, Het moet toch mogelijk zijn in
ons dorp een koor te hebben van
^ 50 leden !!!!

Zeg nu niet ik kan niet zingen, want
onder de leiding van onze eminente
dirigent de heer Mittendorf leert u
zingen, \jordt niet helemaal slaaf van

Lw T,Vtt en maak woensdagavond vrij, van
tot 10 uur in de school, uw koffie

staat al klaar.
Bedenk: wie zingen kan, is een gelukkig
mens,

)e repetities beginnen weer 28 juli,

Een zanger.

==BLAU'1E. BUS==
?en gerieve van hen, die over een reke-
ing beschikken bij de Amsterdamse
emeente-giro is 00k in ons dorp een
lauwe brievenbus geplaatst voor het
eponeren van giro-opdrachten, Deze bus

)evindt zich in de Dorpsstraat bij de
loek van de Parallelweg, U vindt daar nu
ij elkander een publieke telefooncel,
en PTT-brievenbus. en de genoemde blauwe
iro-bus,

==PBESTV/EEK==
^rograrama van de Broeker Feestweek, welke
ehouden wordt van 7 t/m 15 augustus a.s,

aterdag, 7 augustus: openluchtbal (met
evenementen) op het Sport-
terrein.

ondag, 8 augustus: gymnastiekdag op het
Sportterrein

aandag, 9 augustus: klaverjas-drive in
cafe Concordia

i)insdag, 10 augustus: bridge—drive in
cafe Concordia

oensdag,11 augustus:fakkel—wandeltocht
Donderdag,12 august.:openlucht-concert

door het fanfare—korps
Zuiderwoude

Vrijdag, 13 augustus(l I ): voetbalv/edstrijd
SDOB-Perselftal, gevolgd
door vuurweric.

jZaterdag, l4 augustus: huisdieren-show,
katknuppelen..en toneel.

[van 11 t/m 15 augustus: Kermis !!

==BURGERLIJKE STAND==
Geboren; Geertruida Johanna d,v.

G. Verweij en J,C.M, Heijnis.
Ondertrouwd: Sijmen Berber Kaper 24 jr,

en Gerritdina de Vries 19j
Overleden: IVillem Johannes Halee 72 jr

e,v. M, Riemer,

IVILT U EEN HOGE RENTE VAN UIV GELD ??

SPAAR DAN BIJ DE

NEDERLANDSGHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

RENTE 4 1

ledere NIEUV/E SPAARDER ontvangt
pRI.Cj GULDEN GRATIS als eerste inleg,

Informeer eens bij uw N.M.S.-agent te
BROeK in UaTERLAND, j, v,d, Snoek
Roomeinde 17 " , tel. 02903-4^4
Geopend: Maandag en v/oensdag van

18,30 - 20,00 uur
Zaterdag van 11-12 uur

en VOLGENS AFSPRAAK

- 8 70

BRANDSTOFFEN- EN OLIEHANDEL
ThoJ. van Gog

De Erven 40 tel. 02903-336
Broek in Waterland

Hieronder een overzicht van onze
z o m e r p r y z en

Antraciet III'. / 19,90
Antraciet III . . , . . . " 18,40
Parel IV

Antraciet IV
Antraciet IV
Antraciet IV

Antraciet V

. " 19,20
, " 19,80
. "18,30
. " 17,40
, " 14,80

Tevens levering van aile soorten
Shell Olie

Wij zijn met vakantie van 26 juni tot
10 juli

GEDIPLOMEERD PEDICURE

Mevrouw F. Brouwer, Broekermeerdijk 6,
tel. 02903-412.

Behandeling na afspraak, 00k aan huis
op advies van de dokter 00k aanmeten

van steunzolen en elastieke kousen.

ATTENTIE i! ! ! !
Gaat u op vakantie ?? Vergeet niet de
geldighe?.d van uw paspoort te controlereh!
Verlenging of vernieuwing duurt l4 dagen

ONDERLINGE BRANDVERZEKERING
Parallelweg 17 tel.02903-269

Broek in.Waterland

Voor een g o e d e btandverzekering
naar de: "0 n d e r 1 i n g e"

GOEDE V00R17AARDEN en UITERST LAGE
PREMIE


