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Secretariaat Stichting Redactie-adres mededeliagenblad.
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweereii 1..
Mw, B.Blufpand-Sinot, Dr.C.Bakkerstraat 12, tel. 562

==:AGENDA==

9 jun 1-daags schoolreisje o.l.s.-I
10 jun Steenwerperswedstrijd

(Sporthal S.D.O.B.)
jun Uitstapje Bejaardenclub

1^ jun Sportavond (Sportterrain)
22 jun Bejaardentocht
25 jun Concert Ned.. Kamerorkest (NH Kerk|==== -^^v/elFAREVVERK "RODE KRUIS"==
27 jun Afscheidsavond leerlingen ols-I Iq zateirdag, 1? juni a.s. zal van 2-5
17-22 juli Kampeerweek Meisjesverenig3^gj^^_^^j^^.^^g^g^,^3_^^
5=13~aus—afoeke '̂-^Feea^week-- - \i±XLg in de Grote Kerk te Monnickendara, j
8-10 dec. Tentoonstelling pluimvee- en ingang en bij slecht weer in het j

konh.ver. ivoorportaal de verkoopstand aanwezig zijn \
1t.b.V. het Welfarewerk van het Rode Kruis.j

==WIJZIGING TELEFOONNUMMERS j^ar heeft de afdeling Monnickenf
Het telefoonnummer van de Postcommandant | g^ggn 1
der Rijkspolitie, Moerland 1, is gewij- |yje]_faj.0groep. Patienten, waaronder ook i
zigd in 778. ^ iBroekers, hebben een jaar lang hard ge- I
Het nieuwe politiebureau heeft nu het jwerkt voor deze verkoopdag, waarvan de I
numiner 29^ gekregen. Iopbrengst besteind is voor de aankoop van 1
=~~~ =:=SPORTAVOND== Inieuwe materialen om raee te werken, zodat j
De voetbalvereniging S.D.O.B., de gym- Idit mooie werk kan worden voortgezet en 1
nastiekvereniging Sparta en de Vereni- jwellicht ook uitgebreid. We hopen dan
ging voor Openbaar Onderwijs organiserenjook, dat alle belangstellenden een bezoek
gez^enlijk op woensdag 1^ juni a.s. de | zullen brengen aan "onze" stand. Voor die-

..traditionele sportavond voor de leer- jgenen, die nader over het Welfarewerk
lingen van de vierde t/ra zesde klas van |geinformeerd willen zijn, bestaat nu de
de lagere scholen. Degenen, die buiten |gelegenheid, zowel de resultaten te.zien
Broek in Waterland de lagere school be— Ien tevens inlichtingen te krijgen.
zoeken kunnen eveneens aan deze avond j==== ==JEUGDHUIS==
deelnemen. De deelneraers dienen presta- jrealiseren van de bouw van het
ties te leveren op vijf onderdelen, ^.w.|altijd niet geld genoeg
hardlopen, kastiebalwerpen, hoog- en ^elfs nog veel te weinig
verspringen en stap-stap-sprong. De wed-j
strijden worden gehouden op het gemeentef
lijk sportterrein. Aanvang I8.5O uur.

istaat onder leiding van David Zinman. Als
Iextra attractie is toegevoegd een korte
iorgelbespeling door de organist Jan
jJongepier. Aanvang 19*30 uur. Toegangs-
jkaarten a f 5?— zijn vanaf ^6n uur voor
Iaanvang van het concert verkrijgbaar aan
ide kerk.

Daarom

zullen jullie zelf voor geld moeten zor-
fgen. Dit kunnen kabouters niet doen,

o — 1evenmin als een paar mensen; dit moeten
Opgeven is mogelijk tot een kwartier voof^^^^^ ^I'n alien doen ! A.s. zaterdag
aanvang der wedstrijden. De deelname 5 — j.. u-i ~
gratis.

iworden jullie verzocht mee te helpen aan
ieen auto- en ramen-wasactie. Kom naar de
Iboom bij Van Meel oBt 11 uur. Breng een==WATBRLANDCONCERT==

In de serie "Waterlandconcerten" zal hetjemmer, spons en zeem mee. Door-^en paar
'uur te helpen steun je de opbou/w yan je
eigen jeugdhuis.^^^ Boekhorst

Nederlands Kamerorkest op 25 juni a.s.
een concert verzorgen in de Ned. Herv.
Kerk te Broek in Waterland. Uitgevoerd
zullen worden werken van o.a. Mozart en

Haydn. Als solisten zullen optreden
Jacques Hartog, viool, Mary Ingham, alt-]
viool, Han de Vries, hobp. Het geheel... 1

—Spreuk van de week—
Ook voor hen, die nu reeds met vakantie
gaan geldt: Denkt, aleer gij rjjden gaat

en rjjdend, denkt dan nog 1



=:=BEJAARDENCLUB "BR05K IN WATERLAND==:
—I—

Zaterdag, 10 juni a.s. houdt de steen-
werpers club "Het Mikpunt" een wedstryd
tegen de club-uit de Midden~Beemster.
Deze zal worden gehouden in desporthal
van SDOB. Zorg dat u op tijd bent. Aan-
vang 2 uur.

Woensdag 1A juni gaat de Bejaardenclub
weer een dagje uit. Dat belooft weer een
mocie dag te worden. Er zijn nog enige
plaatsen ter beschikking voor hen, die
wensen deel te nemen.Vertrek 's morgens
8 uur vanaf het Parkeerterrein. De prijs
bedraagt / 30,-- per persoon (alles in-
begrepen). U kunt zich opgeven aan de
volgende adressen:
J. Nierop,Parallelweg 19»tel. 338
Mw.Buster,Parallelweg 21,tel. 2l8
Mw.Terpstra, Zuideinde 4,tel.
JcH.W. Vifallroth, Woudweeren 22,tel. 5^6

Het Bestuur.

==MBIBJBSVERENIG.ING=.=
Deze week zijn we begonnen met het' oud •
papier op te halen rond het Kerkplein en
hopen volgende week het andere gedeelte
te doen. Mocht u niet thuis zijn geweest
gaarne dan even een beriehtje.
Met kamperen hebben vie deze keer lucht-
bedden nodig en nu koraen vie er nog een
paar, te kort. Kunt u ons soms nog hel-

Mulder.

Vervolg jaarverslag.1971 van het Groene
Kruis afdeling Broek in Waterland
De zuster bezocht dit jaar ruim lOOOmaal
zieken voor wasbeurten, injecties, laatsie
hulp, bevallingen, kraambezoeken e.d.
Daarhaast had de zuster verder 308 kleu-
ters en zuigelingen in zorg. Er werden
58 zuigelingen en 2k kleuters ingeschre-
ven dit jaar. En dan natuurlijk niet te
vergeten het 1^-daags kleuter- en zuige-
lingehbureau, dat op verzoek van de ou-
ders werd verzet naar de 1e en 3© donder^Broek in Waterland.
dag van de maand. Een 9 tot 18 raaal per |
maand bezocht de zuster een gelijk aantal____
bejaarden. Tevens legde de zuster nog
huisbezbeken af ten behoeve van de TBC-

bestrijding, kankerbestrijding en revali-
datie. Dit jaar konden wij komen tot een
weekendregeling voor de zuster met-Mbn-
nickendaihi De- bejaardengymnastiek" onder
leidihg Van Mw. Tierie floreerde naar
wens, alhoewel een aantal leden meer,
van harte welkom zpu zijn. Onder leiding
van Mw. Hoff werd tevens een v.oorberei-
ding geraaakt met zwangerschapsgymnastiek•
Op ^k oktober hielden wij met het Nut een j
lezing voor de bejaarden. Deze lezing .
die pver de voeding van 65 +ers ging, mag
een groot succes genoemd worden.
Aangezien te verv/achten was, dat de be- "j
grqting 1972 zou sluiten met een nadelig |
saldo, werd op de ledenvergadering van j
2 noyember besloten de contributie te

veriiogen van / 15j— naar 17j50. |
Rust ons nog mede te delen, dat de zuster
een adviserende taak heeft - gekregen in
de inmiddels in onze gemeente ppgerichte
afdeling gezinsverzorging.

==:ZWAMGSRSCHAPSGYMNASTIEK==
In augustus gaat de volgende cursus
"Zwangerschapsgymnastiek" van start. De
lessen v/orden gegeven op maandagavond in
het wijkgebouw van het Oroene Kruis.
Duur van de cursus: 10 weken. Voor in-
lichtingen kunt u zich wenden tot Mw.Hoff,
Oosteinde 9, tel. 681.

GEZINS- EN BSJAARDENHULP
Voor gezinsverzorging en bejaardenr
hulp kunt u zich wenden tot Mw.
Pranke, Nieuwland 1, tel. ^52 of
Zr. Grouse, tel. 255

==EANFARE "JEUGD DOET LEVEN"==

Zaterdag, 3 juni was voor "Jeugd doet
Leven" uit Zuiderwoude weer een succes-
volle dag. Na een poos van lesgeven door
dirigent Frank Meijer slaagden 8 leden
voor het bondsexamen waar-van 2 met lof.
Het waren:

exaraen B met 6l punten
exaraen B met 584" punten
exaraen A met .64 punten
examen B met 60 punten
examen B met 734 p.met?lof
examen B met 714 p.metlof
examen A met 57 punten
examen B met 58 punten

Hieruit blijkt dat de prestaties'.van Jeugd
doet Leven zich in stijgende lijh yooiiftzat-
ten. Het is nog steeds een unicuih' dat '
bijna 100/^ van een examengroep slaagt.
Binnenkort zullen de hieuwe lessen weer
aanvangen voor het vblgende examen waar
naar verwachting weer 13 leden aan deel

zullen nemen. Zondag, 11 juni 's
avonds om 7 uur verleend Jeugd doet Leven
medewerking aan een openluchtdienst in
Monnickendam. Deze jongerendienst zal
wordre-n gehouden bij de jachthaven van Mon
nickendam. Tevens zal op 8 augustus in
het kader van de Broeker feestweek een .
concert woi den gegeven in de N.H. Kerk te

Maaike Alting
Margien Alting
Nelly Meijn
Arian Slagt
Netty Morees
Janny Morees
Gees Beets

Paul Tjemkes

Het Bestuur.

==BURGERLIJKE STAND==
Geboren; Kyra d.v. P.M.A. Galj6 en G.Bosse;

Michiel z.v. H. Valk en G. Schou-

ten. Leone Emiel Niels, z.v. D.
===== Wals en M.E.F. RuiterV" ====

BODEGA -GRILL BAR

"De Drie Noten"

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

Entrecote

Biefstuk

Sate . " "

Halve kip, Patat, Appelmoes
Porti Nassi overheerlijk j 3i70
Onze Hamburgers zijn uniek voor
Waterland.

Het is gezellig- aan onze bar-, - fijne
Longdr.'nks, Karafje Wijn en een goed
glas Bier, gastheer J. Bakker
U weet het:,"Uit goed voor U"

Stokbrood Saus
It It

Te Koop: KONUNEN - te bevragen: K. TuinJ Roomeinde 9j ..Droek in Waterland.


