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==AGENDA==

26 jun Afscheidsdag 6e klas o.l.school I
^ t/ra 12 aug. Broeker Feestweek
6 t/m 11 aug. Meisjesver.: Kampeerweek

20 aug.Jaarverg. Rekreatiever.
(R.K. Hulpkerk)

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

25 aug Pluimvee- en konynenh.ver.:
Jongdierendag

25/26-^aug-Wandeitoclft"
5 sep Regeringsjubileum H.M. Koningin

Juliana
1^-16 dec Pluimvee- en konijnenh. ver.:

Tentoonstelling

-=VERSCHIJNDATA BROEKER GEHBENSCHAP==

Ook de redaktie gaat op vakantie. In ver
band hiermede, zai dit orgaan op donder-
dag, 19 juli niet verschijnen. Degenen,
die voor de vakantie-periode nog kopy
kwyt willen, dienen dit v66r maandag,
2 juli a.s. in te leveren. Op donderdag,
2 augustus verschynt de Broeker Gemeen
schap weer normaal; op tijd voor de laat-
ste berichten aangaande de Broeker Feest
week.

==PLUIMVEE- EN KONIJNENH.VER.==
Het jaarlijkse uitstapje van de vereniging
15 dit jaar goed geslaagd. Het wepd op
16 Juni gehouden. De bus van de firma
B.Q. de Ruiter uit Nieuwendam was op en-
cele plaatsen na vol. Ora zeven uur v/erd
lit Broek in Waterland vertrokken. De
reis ging via Hilversum, Leusderheide
naar Renswoude waar gestopt werd voor de
koffie, daarna langs de Hoge Veluwe (waar
veel bomen door de storm in april omge-
vaaid zijn en nog niet opgeruimd) via
oenderlo, Loenen naar Doesburg waar mid-
en in het hart van Doesburg in edn van
e oude straatjes een oud mosfcerdfabriek-
e gevestigd is, waar nog volgens eeuwen-
ude methods echte boerenraosterd wordt
emaakt.

Hier kunt u zien hoe het mosterdzaad
wordt gekneusd tussen grote raolenstenen
en daarna te versterven in houten vaat-
jes. Er werd na afloop mosterd gekocht.
Hierna gingen we door Montferland naar
Zeddam waar gestopt werd voor de lunch-
pauze. Ook kon men de orageving bekijken
Hierna ging men^naar-^-i^Heare-fib^g,

^aar het kasteel Bergh bekeken werd. De
belangrykste thans nog bestaande delen
dateren uit de 15e en 17e eeuw. Dit
kasteel Bergh is e6n van de belangrijk-
ste kastelen van ons land en is gelegen
aan de rand van het bosrijke Bergse heu-
velland (Montferland), naby het oude
stadje 's Heerenberg. Dit kasteel heeft

nog veel. van zijn. oude karakter bewaard
en bevat een waardevolle collectie, o.a.
meubels, beeldsnywerken, schilderqen,
handschriften, emaille, smeedwerken,
wapens, raunten,fossielen en nog andere
kunstvoorwerpen. Het was de moeite van
het bekijken waard. Hierna ging het ge-
zelschap naar Arnhem waar voor de
laatste keer gestopt werd bij de Wester

bouwing. Hierna via Utrecht naar
Broek in IVaterland. Om + half negen was
het gezelschap weer thuis. Het weer was
prachtig. ledereen had genoten van dit
uitstapje hetgeen erg plezierig was
voor het bestuur en de chauffeur.

=-TAFELTENNISVER. "SPARTA"==:
De tafeltennisvereniging "Sparta" vraagt
wegens uitbreiding van haar aktiviteiten
Jeugdleden (jongens en meisjes) van 10
t/m 15 jaar.
Er wordt iedere woensdagavond gespeeld
van 18.^5 tot 19*^5 uur in het gymnas-
tieklokaal van de o.1.-school-I.
Inlichtingen en aanmelden bjj;
J. Beets, C. Roelestr. 2 - tel. 1330
R. Lobbes,C. Roelestr. 4 - tel. l491



==OPROEP GEZINS- EN BEJAARDENHUIiP==
-levr. Franke moet wegens te drukke werk-
zaamheden bedanken aXs leidster van de
Gezins- en bejaardenhulp. Vi/ie wil dit
werk zo spoedig raogelijk overnemen ?
Sedurende de vakantie van Mevr• Franke
van 19/6 - 8/7 neemt haar zuster Mevr.
Jroeder de werkzaamheden waar. (tel.
i261, De Erven 20).

Kandidaten kunnen zich melden bij
ds. Hiensch, tel. 1200.

==BEJAARDENTOCHT 1973==

Langs deze v/eg willen we iedereen harte-
lijk bedanken voor de bjjdragen die we
mochten ontvangen om de bejaardentocht
ook dit jaar weer mogelijk te maken. Het
botaalbedrag was / 3^06, — . Van dit be-
drag hebben we een prachtige dag kunnen
organiseren. We zijn eerst naar Houten ge—
^aan om daar het door de Rabo—bank aange—
ooden kopje koffie te nuttigen. Vandaar
gingen v/e naar Gorinchem "waar" we aan een
rondvaart door de Biesbosch begonnsn."
Tijdens deze werkelijk prachtige tocht
werd de lunch gebruikt. Na nog v/at ora-
zwervingen werd het afsluitingsdiner ge-
h.ouden in Nieuw-Kuijk. Door een manke-
ment aan een van de bussen kwamen we wel
wat te laat in Broek aan, maar troffen
toch nog het Fanfarekorps uit Zuiderwoud
aan, die ons onder een vroljjk stuk muzie
naar Restaurant Concordia bracht, waar
het gezamenlijke kopje koffie op ons ston<

-te "wachten. We kunnen terugzien op een bij
zonder geslaagde dag, waarop de zon, in
tegenstelling tot andere jaren, nu eens
geen verstek liet gaan. Met dank voor
alien die eraan mee hebben gewerkt.

Namens de commissie autotocht
voor bejaarden,

Gerssen.

==GEVONDEN NA SGHOOLSPORTDAG==
Na de schoolsportdag j.l. zaterdag, zijn
de yolgende . kledingstukken e.d. op het
sportterrein achtergebleven:
1 jack (geraerkt E.P.) blauw
1 blauw poplin jack
1 bruin ribjack met sterrenbeelden
2 portemonnaies (leeg)

af te halen bij: J. Spaan, Wagengouw 8^.

==BURGERLIJKE STAND.==

Geborenr Sebastian z.v. P. Bristoll en
L.P. Bakker. (te Amsterdam)

GSSLOTEH VJEGSHS VAKANTIE

van 2 ju^li • t/m 21 juli a,s.'

Fa. Rui.jterman en Zn (S" P A R)
Roomei nde 1^ - Broek in Waterland

Afgelopen jaar werd gestart met de
wangerschapsgymnastiek, een cursus
;eorganiseerd door Mgvrouw Hoff. De
)ejaardengymnastiek werd dit jaar we-
erom geleid door Mevrouv/ Tierie en

werd goed bezocht. In samenwerking met
let Nut vond op 10 maart een lezing in
het wijkgebouw plaats voor gezamenlijke
costen. Het onderwerp was "De Sociale
verzorging van de bejaarden". Besloten
verd ook het Wijkgebouw voor de zondags-
school ter beschikking te stellen. Op
voorstel van de heer De Boer werd be
sloten tot aanschaf van een electrische
radiator als bijverwarming.
)e electrische voorzieningen zullen in
het vervolg bij de firma Ploeger worden
ondergebracht. De Vereniging is benaderd
door tandarts Lamkamp uit Volendam met
de vraag of er een mogelijkheid bestaat
in het wijkgebouw zitting te nemen. Ge-
zien het tandartsen tekort benevens het
ti^in en weer gereis voor de bewoners zou
dat een oplossing kunnen bieden. De rea-
lisering van het plan stuit echter op
diverse moeilijkheden o.a. de aanschaf
van een instrumentarium. Dit gaat grote
kosten met. zich meebrengen. Nadere be-
sprekingen zullen volgen. Door het af-
treden van de heer Resting als secretaris
en Mevrouw Van Schaagen als penning-
meesteresse werd naar vervanging ge-
zocht en ook gevonden. Mej. Bont stelde
zich beschikbaar als penningmeesteresse
en Mevrouw Schipmolder als secretaresse
Mej. Lobbes belast zich met de notule-
ring. Mevrouw De Jongjsal voorlopig een
jaar in het Bestuur meedraaien voor de
ledenadministratie. De Kascommissie
wordt gevormd door de heer Tieleman en
Mevrouw De Jong. Als vervangster in
vacantietijd voor zuster Grouse vonden
wij Mevrouw Settels, die gediplomeerd
verpleegster is, bereid deze taak op
zich te nemen.

(vervoig volgende uitgave)

Bloemen bestellen

"A r o s a " bellen I!!

Galggouw 28, Broek in Waterland
tel. b.g.g. 020-75152'f

==JAARWBRSLAG "HET GROENE KRUIS"== j
Het afge lopen jaar heeft zich voor onze ]
Verenig ing als een. rustig jaar gekenmerktj
Het Bes tuur kwam gedurende dit jaer 8 maal
bijeen. De ledenvergadering werd gehouden |
op 17 april en 2 noveraber 1972. Aanwezig |
waren het voltallig bestuur, 2 leden en j
zuste-'r Grouse. |

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

ASSURANTIE ADVIESBURO

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

Assurantien en financieringen
Geldersekade 115, Amsterdam,
tel. 020-62618 of 226685
Parallelweg 17, Broek in Waterland
tel. 02903-1269
Graaf VJillemlaan 153, Monnickendam
tel. 02993-1804 • '

WORDT DONATEUR VAN DE

BROEKEE GEMEENSCHAPI!I

De redaktie wenst u alien een prettige
vakantie en een ge—"zon"-de thuiskomst


