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Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap" H.V/. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mw. B.Blufpand-Sinot,Dr.C.Bakkerstraat .12, tel. 562

==AGENDA==

22 jun Bejaardentocht
23 jun Concert Ned.Karaerorkest (N.H.Kerk)
27 jun Afscheidsavond leerlingen ols-I
17-22 jul Karapeerv/eek meisjesvereniging
5-13 aug Broeker Feestv/eek
8-10 dec Tehtoonstelling pluimvee- en

konjjnenhoudersver.

==VERSCHrtjNINGSDATA BROEKER GEMEENSCHAP==
In verband met de vakantie zal de Broeker
Gemeenschap verschijnen op 20 juli a.s.
Kopjj voor deze editie dient uiterlijk
maandag 17 juli in bezit van de redaktie
te zijn. Op donderdag 3 augustus zal onze
editie gewijd zijn aan de roeker Feestweek

==:TWEEKAMP BROEK IN 17ATERLAND/ILPENDAM ==
Een onderdeel van de Tweekamp, die tijdens
de aanstaande Broeker Feestweek gehouden
wordt, zal zijn een wedstrijd met drenke-
lingenvlotten, compleet met mast en wap-
perende broek op het Havenrak. Het is de
bedoeling, dat per wedstrijd vier vlotten
gebruikt worden, twee voor Broek, twee
voor Ilpendam. leder vlot moet met drie
mannen of vrouwen bemand worden, die dan
de taak hebben naar de overkant te ped-
delen. De wedstrijden v/orden gehouden op
1.0 augustus of zaterdag 12 augustus. Op-
gave voor deelnarae bij Mevr. Blufpand,Dr.
C.Bakkerstraat 12, tel. 562.

=UITSTAPJE PLUIKVEE-EN KONIJNENHOUDERSVER
Onder gunstige weersorastandigheden he^ft
de Pluimvee- en Konijenhoudersvereniging
haar jaarlijks uitstapje gehouden. De rit
v/erd gemaakt met een autobus van de firma
B.Q. de Ruyter. Reeds om 7 uur in de
ochtend werd het vertreksein gegeyen voor
de 32 deelnemers (er hadden er nog meer
meegekund). Via de Afsluitdijk ging de
tocht naar Bolsward ,.waar koffie werd ge-
dronken. Vandaar via V/orkum en Koudum

naar het kleinste stadje van Nederland,
Sloten, dat werd bezichtigd.. Vervolgens
naar Giethoorn, waar gelegenheid was tot

unteren. Het gezelschap begaf zich hier-
a naar Staphorst, waar een museum-boer-
erij werd bekeken met een origineel Stap-
orster interieur. In de omgeying van
pe werd gelegenheid gegeven om in de
ossen te wandelen. Via de Kroondomeinen

n Uddel naar Harderwijk, waar voor de .
aatste keer werd gestopt. Door .Zuidelijk
rievoland werd op weg gegaan naar Broek
n Waterland, dat om .9 uur werd bereikt.
edereen bleek jmn de^ze-dag-genoten te
ebben, hetgeen zowel voor het bestuur
Is voor de chauffeur een grote vol-
oening was.

==:BEJAARDENCLUB BROEK IN WATERLAND==

ns uitgangsdagje is weer voorbij. V/e had-
en prachtig weer en een prachtige rit
et de bus. Ik zal u niet vermoeien met

et noemen van alle steden en dbrpeuj
aar we doorheen en .voorbij zijn gereden,
at zou teveel zijn. Voor de verandering
ebben we eens een boottocht gemaakt
ver het Sneker meer, die alle leden best
evallen is en voor herhaling vatbaar is.
k geloof wel, dat deze dag bij alle le-
en in de smaak is gevallen, althans af-
aande op een reaktie, die het bestuur
ocht ontvangen.
ord lid van onze Bejaardenclub.

Het bestuur.

==JEUGDHUIS==

k wil graag een mevrouw bedanken die
500,— voor de bouw van het jeugd-

entrum heeft geschohkeh. Ook de bewoners
an de Corn. Roelestraat en Dr. Bakker-

traat wil ik danken vbon hun gezaraeljjke
ijdrage aan het jeugdhuis. A1 deze oudere
ensen en die mevrouw hartelijk bedankt.

)e jeugd van Broek kan hier een voor-
beeld aan nemen!!!

Cor te.Boekhorst.

Wil degene die uitloting heeft van de
Staatsloterij zo goed zijn dit bij Mevr.
KQster-Gerritse,Broekermeocdijk 13» voor
28 juni in te leveren.



==MEDEDELING PEUTERSPEELZAAL==

Jaarlijkse zoraervsikan'lie van 1 juli t/ra
15 augustus,
Zoals reeds op de ouderavond werd aange-
roerd, zijn we genoodzaakt de bydrage van
de ouders met ingang van het nieuwe sei-
zoen te verhogene De kosten zijn dan
f 3>25 of wanneer uw gezamenlijk inkomen
hoger is dan f 18,000,— f 5»75 per
ochtend. Mocht u tegen deze regeling
bezwaar hebben, neem dan even contact op
met de penningmoesteresse Mevr. Terpstra
tel. 530 of de secretaresse Mevr. Ver-
strate tel. 36?« Nieuwe aanmeldingen op-
geven bij Zr. Grouse tel. 255•
Herinnering: De Peuterspeelzaal is altijd
geinteresseerd in bruikbaar speelgoed
vooral buitenmateriaal.

Oproep: Degene die interesse heeft om al^
invalster of als hulpleidster (dinsdag
en donderdagochtend) te komen assisteren
kan verdere informaties inwinnen bij Hr.
J.v.Doornik tel. 289 ofv/el Mevr. Ver-
strate tel. 567•

==FANFARECORPS ZUIDERV/OUDE==

Solistenconcours te I|oogv?oud, zaterdag
10 juni 1972.
Sierck Buwalda- trompet. afd. elementair'i
1e prijs met lof, 181 p.
Trio Tambours: J.BakJs.Buwalda-J-G.Buwalr
da, 2e afd.- 1e pr.\js, 350 p.

==BABYSIT-GENTRALE==

In verband met de komende vakantie is de

babysit-centrale van 22 juli t/m 5 augus-f
tus a.s. te bereiken op tel. 5^7 (mevr.
V.d. Blonk).

==GEZINS- EN BEJAARDENHULP== •

Voor gezins- en bejaardenhulp kunt u
zich wenden tot Mevr. Frankej Nieuwland
1, tele 452 of Zr. Grouse, tel. 255•

=»BURGERLIJKE STAND=i=

Geboren: Irith P.olinka, d.v. J. Kist en
E.A. Bakker.

Theodorus Johannus, z.v. A.J.
Langendijk en J.A.F.van Doom.

OverledeniTeunis Cornells Honingh,73 jr,
e/v M. Wit.

Dirk Kouwenoord, 77 jr, e/v
A. Bierdrager.

Ondertrouwd: V/illem Hendrik van Putten,
27 jr. en Rigtje Sraeenk,
2^ jr.

Gehuwd: Arent Joan Roestj 25 jr. en
Ada Jacoba Charlotte van Ebben-

horst Tengber^en, 27 jr.

' ;ONDERLINGE iBimMVER^^^^

Parallelweg 17 - Broek in Waterland

tel. 02903^-269

Voor een GOEDE BRANDVERZEKERING

Naar de "0 n d e r 1 i n g e "

Goede voorwaarden en uiterst lage
premie!

De rfedaktie wenst alle lezers(essen)
een prettige vakantie.

! Mw. F. Brouwer, Broekermeerdijk 6,

jtel. 02903-^12.

I GEDIPLOMEERD PEDICURE
I

j Behandeling na afspraak 00k aan huis.
IOp advies van de dokter 00k aanmeten.
Ijyan steuazolen en elastieke kousen.
De volgende leerlingen slaagden voor
het verkeersdiploma.
Broek in Waterland:

Monique Beunder
Rita te Boekhorst

Nelly de Boer
Rudy van Bree
Ronald Buurs

Kees Buijs
Carina van Dam

Liliane Drost

Jan Evenboer

Stijnie Geugjes
Corine de Gier

Ingrid Hildesheim
Cor Honingh
Joke Kelderman

Marijke Kestihg
Immy Lust • •
Joke Moerkerken

Meindert Nieraeijer
Jan Oskam

Paul -Ploeger
Vera Schut

Kees Slegt
Marijke Soetekouw
Peter Spaans
Nanda Valstar

Eke van Zaanen

Willy van Zaanen

Zuiderwoude:

Tineke Honingh
Piet Lodder

Henk Pronk

Aukje Schuurraan
Hilbert Slagter
Johan van der Sluys
Tineke de Waart

Uitdam:

Freddy Boot
Piet Honingh

i

== BESCHERMD DORPSGEZICHT =5s
De comraissie heeft thans een begin ge-
maakt met het ontwerpen van een pntwerp-
best.emmingsplan. Op dit moment is het
nog niet mogelijk ter zake concrete mede-
delingen te doen, doch gezien de thans
geraaakte vorderingen bestaat de ver-
waehting nog dit jaar het plan ter visie
te kunnen leggen. Tot die tijd raden wjj -
u aan specials wensen of gedachten met
ibetrekking tot dit plan over te brengen
aan die leden van de commissie die woon—
achtig zijn alhier, te weten:
de heer A.P.Bruigom, Havenrsik 1,
mevr. H. Goedmaat-de Reus, Keerngouw 5»
de heer W. Vos, w.s. achter Zuideinde 2k
de heer J.v.d.Snoek, Roomeinde 17,
of ter gemeente-secretarie aan de heer
F.H. Cornelissen.
De gedachte bestaat om u raede via dit
orgaan zo goed mogeljjk in te lichten om-
trent de totstandkoming van dit plan.


