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Secre'tariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschan"
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr

Redactie-adres mededelingenblad:
H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,

C, Bakkerstraat 12, tel. 1562

==AGENDA==:

14 jun Het Groene Kruis: Ledenvergade-
ring (Wijkgebouw)

15 31m Hoorzitting(Dorpshuis Zuiderwoude)
16 jun Pluimvee- en Konijnerih.ver•:

Uitstapje
18 jun Informatie-avond schooladvies-

• dienst

'•9—jun Bejaardenciub^ Uitstapje —
26 jun Afscheidsdag 6e klas o.l.school-]

4 t/m 12 aug Broeker Eeestweek
6 t/ra 11 aug Meisjesver,; Kampeerweek

v20 aug Jaarverg. Rekreatievereniging
(R.K. Hulpkerk)

22 aug Bezoek H.K.H. Prinses Beatrix en
Prins Glaus

25 aug Pluimvee-- en Koni jnenh.ver.:
Jongdierendag

• 25/26 aug Wandeltocht
5 sep Regeringsjubileum

H.M. Koningin Juliana
1^-16 dec Pluimvee- en Konijnenh.ver.:

Tentoonstelling

=UITWISSELING ILPENDAM WAS EEN SUKSES!=
Zonder meer mag gezegd worden, dat de
uitwisseling tussen Broek in Waterland
en Ilpendam, welke afgelopen week plaats
vpndi een sukses is geweest. Het bestuur
van de Vereniging voor Volksvermaak in
Ilpendam had de zaak goed georganiseerd.
Oradat veel evenementen in de open lucht
plaats zouden vinden, was men liatuurl^'k
erg afhankelijk van het weer. Welnu, 00k
wat dat betreft is de week goed geslaagd
Slechts de gecostumeerde voetbalwedstrijd
en de veteranenwedstryd moesten afgelo
pen zaterdag worden afgelast. Overigens
kon alles doorgaan. De stemming is tot
het laatste toe voortreffelijk geweest.
En gelukkig hebben vele Broekers de weg
naar Ilpendam gevonden.
h'at de einduitslag betreft, is het tot
op de laatste dag spannend gebleven. Op
vrjjdagavond was de stand 32-50 in het
voordeel van Broek. Toen moesten er nog
drie wedstrijden plaatsvinden n.l. vis-

sen, steenwerpen en de al eerder ge-
noemde veteranenwedstrijd. Het vissen
(in stromende regeni) werd een overwin-
ning voor Ilpendam; stand 32-32. De
voetbalwedstrijd werd afgelast en dus
hing de einduitslag af. van de steenwer-
pers. Onze 65-plussers hebben het voor-
treffelijk gedaan en dankzij Jiun overwin-
"hing^werd de einds^^d 3^-52^voor Broek.
De beker werd zaterdag t^jdens een ge-
noeglijke feestavond aan- do voorzitter
van de Broeker Gemeenschap overhandigd.
Uiteraard zijn wij verheugd dat Broek
heeft gev/onnen. Overigens is het winnen
niet het voornaamste doel van een derge-
lijke uitwisseling, doch het bevorderen
van meer kontakt tussen de inwoners van

de I'/aterlandse dorpen. En dat dit aspekt
ten voeten uit tot zijn reclit is gekomen,
verheugt ons meer dan het bezit van de
fraaie beker.

==HET GROENE KRUIS==

Op donderdag, 1^ juni a.s. houdt de ver
eniging "Het Groene Kruis" haar voor-
jaarsledenvergadering en wel in het wijk-
gebouw aan het Nieuwland. Aanvang:
20.30 uur.
Agenda; 1. Opening 2, Notulen
3o Jaarverslag 4. Verslag kascommissie
5* Financieel verslag
6. Mededeling oratrent bestuursmutaties

in het najaar
7<. Rondvraag 8. Sluiting

==HOORZITTING TE ZUIDERWOUDE==

Burgemeester en wethouders maken bekend,
dat op 15 juni a.s. om 20.00 uur in het
Dorpshuis Zuiderwoude een hoorzitting
zal worden gehouden betreffende de dis-
cussienota gemeentelijke herindeling Wa
terland. Tijdens deze hoorzitting zal de
voorzitter van de voorbereidingscoramissie
aanwezig zijn om eventuele vragen te be-
antv/oorden.



==SCHOOLTAS VERLORENI==

V.'ie heeft raijn schooltas gevonden, kleur
bruin met Calimero-sticker. Inhoud:

1 bril in koker. 'k Zou hem graag terug
willen hebben.

Tonny den Kooyen,
Eilandweg 21

==BaJAARDENCLUB==

Dames en heren zoals u weet is ons

dagje uit weer kort nabij. Zij, die aan
het dagje-uit wensen deel te nemen,
kunnen zich opgeven bij het Bestuur,
Ons dagje-uit is op dinsdag, 19 juni aosi
Vertrek van het Parkeerterrein cm 8 uur
Opgaven kunt u doen bij:
J. Nierop, tel. 13^8,
Mw. Terpstra, tel. i486
Mv/. Buster, tel. 1218
J.H.V/. Wallroth, tel. l602

==VERLOREN - GEVONDEN==

Verloren: blauwe boodschappentas, waarin
zonnebril, vest en schoenen.

Gevonden: 1 huissleutel;
1 blauw kinderjackje;
1 daraes-polshorloge, merk
"Ancre" met lederen gaatjes-
bandje.

Inlichtingen: Rijkspolitie, tel. 1294/1778
Nieuwland 37*

==PEUTERSPEELZAAL==

Na de zomervakantie is er op de Peuter-
speelzaal in Broek in IVaterland plaats
voor een hulpleidster. Zij zal samen met
de leidster twee ochtenden per week een
groep van ca. 16 kinderen in de leeftijd
van 2 tot 4 jaar begeleiden.
Ervaring en/of opleiding in het werken
met kinderen wordt op prijs gesteld, raaar
is niet noodzakelijk.
Voor verdere inlichtingen kunt u bellen
naar Mw. Verstrate, tel. 1567o

Het bestuur van de

Peuterspeelzaal Broek in )ih

==FANFARECORPS JEUGD DOET LEVEN==
Op 26 mei namen zij in Heeraskerk deel aan
het concours van de Hoogoven-Harmonie,
"Klaroen 73"»
Het verplichte v;erk, Melodioso l47 pun-
ten en het vrije werk de J.A. Hasse Suite
136 punten. Dat bracht het totaal op 303
punten en dat is een eerste prijs.
Op zondagavond 3 juni, op de prijsuitrei-
king konden ze de beker voor de 1st prijs
in ontvangst nemen. Tevens kregen zij een
waardebon van f 40,— daar hoogst
aantal punten in de 2de afdeling hadden,
Een groot succes voor dirigent en leden
van "Jeugd doet Leven"r
Proficiat !

Spreuk van de week:
Als er een cup behaald is,

volgen er meerdere

==GEZINS- EH BEJAARDENHULP==:
Voor gezinsverzorging en bejaarden-
hulp, kunt u zich wenden tot:
Mw. Franke, Nieuwland 1, tel. 1452
en Zr. Crouso, tel. 1255

==BURGSRLIJKE STAND==

Overleden; Petrus Theodorus Ligthart
69 jr e.v. H.F.M.C. Nobel.

Gehuwd: Antonie H. Rooze 21 jr en
Johanna Griffioen 24 jr.

==NOGMAALS DE GONDELVAART==

Op de oproep in ons vorig nummer voor
deelnemers aan een gondelvaart tijdens
de Broeker Feestweek is helaas weinig
reaktie gekomen. Zij, die zich alsnog
hiervoor willen opgeven, kunnen dit
doen op 12 juni a.s. ten gemeentehuize
's avonds om 8 uur.

® 1 o e m e n bestellen !

.."A r o s bellen I

Galggouw 28, Broek in Waterland,
tel. 1684, b.g.g. 020-731524

Morgen met vakantie ?
Bel ons vandaag voor uw reis- of
kampeerverzekering !

ASSURANTIE ADVIESBURO

Jb.K. Honingh - J. Houtkoop B.V,

Assurantien en financieringen
Geldersekade 115j Amsterdam,
tel. 020-62618 of 226685

Parallelweg 17? Broek in Waterland
tel. 02903-1269

Graaf Willeralaan 153i Monnickendam
tel. 02995-1804.

Mevr. F, Brouwer, Broekermeerdijk 6,
tel. 02903-1412

GEDIPLOMEERD PEDICURE

Behandeling na afspraak, 00k aan huis

Op advies van de dokter 00k aanmeten
van steunzolen en elastieke kousen.

Uw bruiloft-Receptie of Familiefeestje
wordt uitstekend verzorgd door:

Restaurant "0 o n c o r d i a"
annex slijterjj

Dorpsstraat 1, Broek in Waterland
tel. 02903-1206

Onderlinge Brandverzekering
Parallelweg 17, Broek in Waterland

tel. 02903-1269

Voor een goede brandverzekering naar
de "0 n d e r 1 i n g e"

goedjd voorwaarden en UITERST LAGE
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