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==AGENDA==

27 mei Concert Jeugd doet Leven (Uitdam)
5 jun Uitstapje pluimvee- en kon.h.ver.

6 t/m 9 jun Avond-vierdaagse
9 jun 1-daags schoolreisje o.l.s. I

1^ jun Uitstapje Bejaardenclub
22 jun Bejaardentocht
23 jun Concert Ned.Kamerorkest (N.H. jaar /4, , vans.; I't jaar
27 jun Afscheidsavond leerlingen o.l.s. I Beide bedragen zyn inolusief ver-
5 t/m 13 aug Broeker Feestweek
8-10 dec Tentoonstelling pluimvee- en

kon.h. ver.

Jeugd Doet Leven uit Zuiderwoude o.l.v.
Frank Meyer dat op I8 maart j.l. een con-
cert in de N.H.kerk te Broek in Waterland

heeft gegeven en op 1 mei aan het defile
van de verjaardag van H.M. de Koningin

==AVOND-VIERDAAGSE==

Van 6 t/m 9 juni a.So wordt de Avond-
vierdaagse 1972 gelopen. Be eerste drie
avonden wordt er gelopen in de omgeving
van Broek in Waterland; de laatste av.ond
(vrijdagavond!) wordt gelopen in en om
Purmerend. Afstanden: ^ x 10 km^De koc'tem

voer Broek - Purmerend v.v. Aanmeldingen
mnnen geschieden bij de hear W. Drijver,
Buitenweeren 17» uiterlijk tot en met 27
aiei a.s. By de aanraelding opgeven: naam,
adres, geboorte-datum, alsraede voor de
tioeveelste maal men dit jaar meeloopt.
Van harte aanbevolen; een goede trim-

=:=TARIEVEN PLAATSELIJKE BELASTINGEN==

Juliana heeft deelgenomen, gseft nu op 27 V™®'' ^"formatie geven ^ hieronder de
mei een concert in de N.H. kerk te Uitdam>''^®^®" "l® gemeentelijke belastingen,
Aanvang 20.00 uur. ^®®^® '̂ ^® Selden voor het jaar 1972.

A. Slagt. Dpcenten personele belasting:275 opcenten
== === 3p hoofdsom personele belasting.

ssPLUIMVEE- EN KONIJNENHOUDERSVER.== Dpcenten grondbelasting:60 opcenten op
Het jaarlijkse uitstapje wordt gehouden op loofdsom gebouwd, 30 opcenten op hoofsom
zaterdag 3 juni a.s. Dngebouwd.
Be tocht gaat naar de Friese meren door londenbelasting: f 257'—?-pe- bondi.per jaar
Gaasterland naar Sloten, de kleinste stad Reinigingsrechten: particulier f ^5,— .
van Nederland, vandaar naar Giethoorn ^edrijf / 70,--,^ beiden per jaar.
(waar gepunterd kan worden) en Staphorst, Straatbelasting: be lastbaar gebouwd Zk %
^aar een boerderij bekeken zal worden met Delastbaar ongebouwd 11 9^.
een origineel Staphorst interieur. Rioolbelasting: woningen f ^:-5,—, bedrijfs-
Er is nog ruimte over zodat liefhebbers jebouwen f 50,— per jaar per aansluiting.
zich alsnog kunnen melden by de seer. G. .===: ===
Hoetmer, Broekermeerdyk 21,tel.. 377. ==BROEKER FEESTWEEK=:=;
Het ver trek is om 7 uur van de Parallelweg . Uitwisseling met Ilpendam.

== ===== iBe Broeker Feestweek zal dit jaar in het
==GYMNASTIEKVERENIGING "SPARTA"== jfceken staan van een uitv/isseling met onze

Trimmen voor dsimes. mbuurgemeente Ilpendam. Beze feestweek
Het trimmen voor dames begint op vrydag 26 vindt plaats van 5 t/m 13 augustus a.s.
mei van 20-21 uur in de trainingshal op Daarxn valt dan ook de jaarlykoe kermis en
het sportterrein. Hoewel wy voldoende weU van 9 t/m 13 aug. Be eerste contacten
deelneemsters hebben om te kunnen beginner,met Ilpendam zyn inmiddels achter de rug
betekent dit beslist niet, dat u hu te [ten gebeleken is, dat men daar enthousiast
laat bent. U kunt hiervoor alle inlichtingen) heeft gereageerd op dit idee. Voor wie
krygen en u opgeven by: jiet nog niet weet: een det-gelyke uitwisse-
J. Bobber, Noordmeerweg 2, telo 513. l^ug betekent, dat verenigingen uit bei^o



plaatsen met elkaar in het strijdperk
treden.> Tot lering, maar ook tot vermaak
Wij zullen U uiteraard nog uitvoerig over
een en ander informeren..

==:WIE HELPT ONS?-==
Door vertrek uit onze gemeente van de
secretaris van het plaatselijke Groene
Kruis is deze functie vrij gekomen, Het
is wel niet erg gebruikelijk, maar het
bestuur van het Groene ICruis wil nu lang
deze weg vragen, wie er gointeresseerd i
in een dergelijke functie^ Voor wie enigs
zins thuis is in het verenigingsleven,
zal het duidelijk zijn, dat de secretaris
in een dergelijke vereniging (ruim 600
leden!) de spil is, waar veel om draait.
W5j willen het niet mooier voorstellen,
dan het is. Anderzijds vervult de secre
taris een onmisb^'re'• en dankbare functie.
Het meet toch mogelijk zijn, dat er onder
de genoemde 600 leden iemand is, die de
ze taak op zich kan en wil nemen. De man
of de vrouw, die. zich hiervoor beschik-
baar wil stellen, wordt vriendolijk ver-
zocht. cpntact op te .nemen met de heer
H.W.- Eppenga, voprzitter van het Groene
Kruis, Buitenweeren 1. Ook nadere in-
lichtingen wil hij gaarne verstrekken.

==VOETBALGEIN==:

Op een mooie.Pinksterdag,
.!s avonds in de zon,

Was er al veel gelach,
alvoor de strijd begon.

Zag je. hopen jongens lopen ,
gekleed Th ^^n japon. .

Met een variant op Leen Jongewaard zou ".
zo het verslag kunnen beginnen van de
gecostumeerde voetbalwedstrijd op 2e
Pinksterdag. Er is veel gelachen en
weinig gevoetbald. Ge'scheurde broeken,
verloren pruiken en wat dies meer zij
droegen bij tot het succes. Zelfs e'en '
baby in de luiers deed zijn best en. liet
zich niet in de luren leggenCzou die van
de behanger zijn of. van een Franse zanger
zijn?).
Opbrengst ten bate van het jeugdhuis:
meer dan f 2^0,—.!....En. daar ging het ten
slotte om!

==:BURGELUKE •STAND== ' ' .
Overleden; Jan van Zanen, oud 7^ jaar,

w.V. A.C.,. Heijloo. .
Gehuwd; Otto Mentink, jaar en Marijke

Barbara Nijman, 33 jaar.

==:GEZINS- EN BEJAARDENHULP== •
Voor gezinsverzorging en bejaardenhulp
kunt u zich wenden tot Mw. Franke,
Nieuwland 1, tel. k^Z en Zr. Grouse, -
tel. 233.

Mw, .F.. .Brouwer , .Broe^erme erdijk 6 , "
tel. 02903-^12, / . •

GE.DIPLOMEERD PEDICURE
Behandeling na'gfsprasik ook aan huis.
Dp advies van de dokter ook aanmeten.
van steunzolen en elastieke kousen.

BODEGA - GRILL BAR
"De Drie Noten"

Vrijdag, zaterdag tot 2k uur.
Komt u eens langs voor een van onze
grill Spec.

Entrecote Stokbrood Saus
Biefstuk " "
Sate " "

Halve kip, Patat ^ppelmoes
Portie Nassi overheerlijk / 3»70
Onze Hamburgers zijn uniek voor
Waterland.

Het is gezellig aan onze bar, fijne
Longdrinks, Karafje Wyn en een goed
glas Bier,

uw gastheer J. Bakker.

U weet het: "Uit goed voorU"

QWDERLINGE BRANDVERZEKERING "

Parallelweg 17 - Broek in Waterland
tel. .02903-269

Voor ..een GOEDE BRANDVERZEKERING.• i;
naar de "0 N D E R L I N G E"

Goede voorwaarden en uiterst lage
premie! "

== Jaarverslag 1971 van het Groene Kruis.
^ Afdeling Broek in" Waterlands;?
1971 is voor onze vereniging een tamelijk
rustig jaar geweest. Schokkende gebeurte-
nissen hebben niet plaatsgevohden.
1971 is ook een jaar van een gestadige
groei gewordeh, getuige" het feit dat wij
in liovember het 660ste lid mochten in-
schrijven. De betreffende fara. C.A.' Set-
tels alhier, hebben v/ij middels een boek-
werkje hiervan in kennis gesteld.
Per 31':deceiaber bedroeg het ledental 607»
Het bestuur kwam dit jaar 8 keer bijeen»
De ledenvergaderingen werden gehouden op
17 mei en 2 november. Aanwezige leden
resp. ^ en 2 plus de zuster.
Dit jaar is ook Mevr. de Graaf tot ons
bestuur toegetreden, als opvolgster van
Mevr. Elzinga.
Aftredend uit het .bestuur waren .de Heren
te Boekhorst en Eppenga. Beide heren stel-
den zich herkiesbaar en werden weer her-
kozen. Tot onze spijt moest Mevr. Plas om
gezondheidsredenen he-t schoonhouden van
ons Wijkgebouw in november stakeri. Mevr.
Plas heeft haar taak op voorstreffelijke

, wijze yanaf de eerste openingsdag gedaan,
waarvoor onze dank.

De tuin werd weer yerzprgd door J© Hr.
Vos, terwijl de Hr. de Boer ons als tech-
nisch adyiseur yopr ^et. onderhoud,.heeft
bijgestaan, Wij dahken' deze heren met de
ppmerking dat zowel •tuin a-ls gebouw een
ketirig visitekaartje van onze vereniging
genoemd mag wbrden.
Last but not least dank aan Zr. Grouse
voor^haar werkzaamheden t.b.v. onze
vereniging en haar aandeel in het ge^-
beiiren hier om heen, zoals de Emmahloem-
collecte.

(wordt vervnlgdl
Spreuk van de week: Na lang wikken en wegen hebben wij deze Broeker Gemeenschap

~~~ ~ weer vol gekregeni"


