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BROEKER. GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING JDE BROEKBR. GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.V/. Eppenga, Buiteriweeren 1.
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12, tel. 5^2

==AGENDA==

116 mei NCVB: huish. verg.
117 t/m 20 mei ^-daags schoolreisje ols-I
122 mei Gecostumeerde voetbalwedstrijd
I 3 jun Uitstapje Pluimvee- en konh.ver.
/ 9 .jun 1-daags schoolreisje o.l.s.-I
22 jun Uitstapje Bejaarden tocht
27 jun Afscheidsavond leerlingen ols-I
8-10 dec. Tentoonstelling pluimvee- en !

konh. ver•

====^ jun Uitstapje Bejaardenclub ==== |
==:NAT; MAAR GEZELLIG !==

Wij geloven, dat met bovenstaande woor-
den de Oud-Hollandse Markt goed getypeer4
is. Ondahks de narigheid van storm en
regen is het een groot succes geworden.
Allerlei stemmen gaan al op om het evene
ment nog eens over te doen. Het succes
is met name te danken aan het grote
enthousiasme van alle medewrerkers. Hulde

aan de organisatoren; hulde 00k aan alle
middenstanders en andere standhouders !

We horen wel eens sombere geluiden over
de middenstand in ons dorp, dat immers
zo vlak bij allerlei winkelcentra ligt. j
Maar hier heeft onze middenstand bewezen ]
dat ze er is en dat ze leeft. \
IVij zijn ervan overtuigd, dat indien het I
beter weer was geweest, Broek zwart had |
gezien van de mensen. Ook wij van onze I
kant hebben de indruk, dat het de moeite |
waard is om het nog eens te proberen. In |
de feestweek ? Wie neemt het initiatief ^
Wij zijn benieuwd !

Red.

==MARKT I==

Tijdens de markt kon in de stand van de
ICoop. Raiffeisenbank geraden worden naar
jde inhoud van een pot met kleingeld. De
jtotale inhoud bedroeg f ^25,50. Dichtsbij
jkwam de heer G. Franke met f ^25,—•
iHieraan hield hij een prijsje over. De
1tweede en derde prijswinnaar zijn ons
imomenteel niet bekend. De uitslag is ge-
Ipubliceerd aan de Raiffeisenbank.

I ==MARKT II==
jZoals werd aangekondigd maakt het bestuurj
Ivan "Oud Broek" hierbij de trekking bekendl

van de verloting die plaats had geduren-
de de feestmarkt op 29 april 1.1.:
nr. 12^ - eerste prijs (koperen messen-

en vorkenbak): A. Geugjes.
nr. 115 - tweede prijs (koperen keteltje)

raw. Bruigom
nr. 183 - derde prijs (klokkekleedje):

Dick Breeder

Het bestuur wil graag ieder die een of
meer loten heeft gekocht, evenals ook de
andere kopers, hartelijk dank 25eggen voor
de financiele steun die zij daarraee de
vereniging hebben geboden.

==HUISVUIL-OPHAALDIENST==:

Het ophalen van het huisvuil zal geschie-
den op vrijdag 12 mei a.s. i.p.v. donder-
dag 11 mei.

ZOMERINWISSELING VACANTIE-ZEGELS BOUW
Bonderdag, I8 mei - 19-21 uur
vrijdag, 19 roei - 19-21 uur
zaterdag, 20 mei - 9-12 uur
Bij: P. Kooijman, Wagengouw 98

Broek in Waterland.

==OPBRBNGST SAKOR-COLLECTE==

De collecte ten bate van de Samenwerkende
Kinderbeschermingsorganisaties heeft het
respectabele bedrag van f 636,50 opge-
bracht. Alle gevers en collectanten har
telijk dank !

==WIJZIGING EINDPUNT NACO==
Met ingang va.n zaterdag 6 mei 1972 is
het autobusstation Waterlooplein te
Amsterdam buiten gebruik gesteld. Het
nieuwe eindpunt is gelegen op de Prins
Hendrikkade nabi.i de St. Nicolaaskerk
tegenover het Centraal Station. De uit-
staphalten zijn gelegen op de hoek van de
Prins Hendrikkade en het Damrak. De ver-
trekhaiten liggen voor de St. Nicolaas
kerk.

Spreuk van de week:
Spaar het groen, spaar de kikker
en onze aarde krijgt weer een

gezonde rikketikker !



==JEU®DHUIS5==
-I-

De bijdrage van de verenigingen werd
opgetrokken van / 5,— tot f 10, —. MetOp de 2de Pinksterdag om 19.15 uur wordti de heer Truyen heeft het bestuur een ge-I

er op het gemeentelijk sportterrein een | sprek gehad in verband met het verdv/ri- I
geoostumeerde voetbalwedstrijd gespeeld.j nen van het enige oafg in Zuiderwoude, i
Het belooft een knots gekke wedstrijd te( en daarmee de enige gelegenheid voor
worden met dolle situaties. De opbrengst| ontspanning in dit dorp. Hoewel van
IS t.b.v. het aeugdhuis, Ukomt toch ook? daadwerkelijke hulp geen sprake kon zyn, |

stelde het bestuur dat men voor advies
e.d. ten alle tijde op de Broeker Gemeen4
schap kon rekenen. Doordat de kern van
Broek in liaterland dit jaar als bescherrad
gebied aangewozen is, v/erd een commissie i
beschermd dorpsgezicht in het leven ge-

-11-

De fietstocht, welke gehouden werd op 1
mei, werd jammer genoeg door minder men-
sen verreden dan wij hadden gehoopt.
De deelnemers hebben een leuke maar
moeilijke tocht gereden, dit blijkt welW ^ o 1 * W ...v.. .k.., V

Ult het feit dat slechts 2 mensen 0 straf-^®®^®^* lid hiervan moest door het
bestuur van de Stichting De Broeker Ge-
raeenschap worden voorgedragen. Het be
stuur vond hiervoor in de persoon van
de heer I/. Vos de geschikte man en deze
werd als zodanig aanvaard.. Tot zover het

punten hadden n.l. Joke Schieveen en R.
de Jong. De poedelprijs ging naar L.Slegt.

-III-

Omtrent het jeugdhuis is het laatste
nieuns dat ;,e binnankort kunnep.i^eginhan I ];;;v:;:i:ro;;:r Wt W'l97?
met de bouw. I7ij hebben echter nog lang" j
geen geld genoeg. Daarom hopen wij bin-
nenkort weer een auto- en ramenv/asactie
te organiseren. Helpt u ons, dan wassen
wij uw auto of ramen. Verleden week ont-
ving ik twee giften van dorpsgenoten.
Deze mensen wil ik hai*telijk bedanken.
Ook uw gift is Van harte welkom.

C. te Boekhorst

==QBZINS- EN BEJAARDENHt!rtP=:= '
Voor gezinsverzorging; en bejaardenhulp
kunt u zich wenden tot Mw. Franke,
Nieuwland 1, tel. k32 of Zr. Grouse,
tel. 255

==BUBGERLIJKE.BTAND==
Geborenr Mai tWp d.-ur: w, Farber en '•

M.J. Molemain,==JBUGDIVERK==
De uitsl.as van de aikele weken geleden ge-- ^^^^l^den: Klaas Porsius 51 jr. e.v.
houden enqufete is ui.termate gunstig. De
fflerkcommissie die•zich hiermee bezig
loudt,. zal, dan ook trachten alie' voorge—
Stelde activite^jhep. ^sept/^i.._Jie.-
starten. Ui/ij doen echter een dringend
Deroep op u. "Ue-zitten •te •springen om
hog iedh paar raedeWerkers. Bent u bereid
zich in te zatten voOr onze jeugd, belt
u dan Mw. Dobber, tel. 515. Inmiddels
zijn .v.'i i druk bezig de laatste gegevens
'"an.-de -©nqu^te- -te—verwerken.'• Zodra we
Laarmee klaar zijh, hoort u meer van ons.i

J. Veen

==BEJAARDENT0CHT=:=
)e datum van het uitstapje is vastgesteldl.
hp donderdag 22 juhi a.s. Uit de ontvangen
'eacties op ons verzoek om ons ideeen aan
e hand te heeft- hat besi^uur een

)ezoek aan de Flevohof gekozen. Door de
grote oppervlakte en de afhankelijkheid
van raboi weer is het mogelijk, dat we.
lier bp het laatste moment nog van moeten
ifwijken, maar we zullen hopen dat dit
iet nodig is.
lien, die vbrig jaar res^s^ "zi jh"meege-
eestkrijgen persoonlijk bericht. Die-.

jenen, die -de- leefti^jd van 65 jaar heb-
)en bereikt en dit jaar" voor het eerst
ee -w-illen .gaan, verzbeken wij •kdntakt •

Dp te- -nemen met -eah--vah de-~bnder"staande"
)estuursleden.:Voor echtparen geldt, dat
eh van beiden 65 jaar moet Zijn..'
. "Nooiji• D;. Bouwes, J. Grift of . \
. J."M. •• Gerssen.

Het Bestuur

=Vervolg Jaarverslag van de Stichting
"De Broeker Gemeenschap"==.

Vegens de stij'ging van de.kosteia heeft
et bestuur van de Broeker Gemeenschap

loeten besluiten de donatiegelden met
.ngang van 1971 te verhogen en wel van

..2.r50.t.ot Z....5.,.~..

Langs deze weg wil, ik alle vrienden
en kennissen harteli jk^edanken voox.

tijdens mijn.ver-
blrjf in het ziekenhuis en voor de
vele- bloeraen en fruit tijdens raijn
thuiskomst. r,.

Gina van Meel

. .=i^=STAATSLQTERIJ=:=
1e trekking 24 mei a.s.
Loten vanaf 8 mei verkrijgbaar biy;
Mw;. J. .Koster-Gerritze,
Broekermeerdijk 15:

• BODEGA - GRILL BAR
"De Drie Noten"

Vrijdag, zaterdag tot 24 uur.
Komt u eens langs voor een van onze
grill Spec.

Entrecote Stokbrood
Biefstuk "
Sate " If

Halve kip, Patat Appelmbes
Portie Nassie' dverheerlijk / 5,70
Onze Hamburgers zijn uniek. .vb;Qr
IVaterland. ' r "" ' .
Het is gezellig aan onze bar, fijhe
longdrinks, karaf je wijn en eeh goed
glas bi.er, ...

•uw gastheer J; Bakker'.
II weet.:het; . "Ui;b" goed-voor U"' - • -

oaus
ft

Mw.F, Brouwer, Broekermeerdijk 6,
tel. 02905-412

GEDIPLOMEERD PEDICURE

Behandeling na afspraak, ook aan huis
Op advies van de dokter ook aanmeten
van steunzolen en elastieke kousen.

ii


