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ORX3AAN VAN DE STICHTING JDB DROBKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap"
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr.

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

C. Bakkerstraat 12, tel. 15^2

==AGENDA==

3 aug Concert door Antique Delphi in
Ned. Herv. Kerk

10 aug Concert door Jan Jongepier en
Ida de Vries in Ned. Herv.Kerk

k t/m 12 aug Broeker Feestweek
15 t/m 17 aug Gud-papier-actie
20 aug Jaarverg. Rekreatiever.

(R.K. Hulpkerk)
22 aug Bezoek H.K.H. Prinses Beatrix

en Z.K.H. Prins Claus

25 aug Pluiravee- en Konijnenh.ver.
Jongdierendag

25/26 aug Wandeltocht
29 aug Bijeenkomst Milieugroep i.o.

(Concordia)
5 sep Regeringsjubileum H.M. Koningin

Juliana

l4-l6 dec Pluimvee- en Konynenh.ver.:
Tentoonstelling

==KINDEROPTOCHT==

Voor deelname aan de kinderoptocht op
8 augustus a.s. dient men zich uiter-
lijk op 5 augustus op te geven bij Mw.
Blufpand, Dr. C. Bakkerstraat 12, tel.
1562 of Mw. Aaftink, Moerland 21, tel.
1598. Kinderen, welke niet van tevoren
aangeraeld zijn, mogen v/el aan de optocht
meedoen, doch kunnen niet in aanmerking
komen voor een prjjs.

=:=BABY-SIT CENTRALE==

Door afv/ezigheid van Mv/. Mande en Mw.
Dobber zal de baby-sit-centrale van
4 t/m 11 augustus a.s. uitsluitend te
bereiken zijn via Mw. Nesting, Corn.
Roelestraat 22, tel. 1590

Zaterdag, 4 augustus,
PROGRAMMA FEESTWEEK

Openluchtbal op het plein van de o.l.-school-I aan het
Roomeinde. - Aanvang 8,30 uur n.m.
Muziek: Vika kwartet m.m.v.

Appie Broramert, parodist en
Sjakie Schrara, de bekende feestzanger.

Entreeprijs: / 4,— per persoon.

Maandag, 6 augustus, KlaverjaswedstriJd in caf6 Concordia. Aanvang 8 uur n.m.
Hoofdprijs een prachtige ligstoel.

VJoensdag, 8 augustus, Kinderoptocht, aanvang 2 uur n.m. - verzamelen op het
plein voor de o.l.school-I aan het Roomeinde.

Donderdag, 9 augustus, Bridge-drive in caf6 Concordia. - Aanvang 8 uur n.m. j

Vrijdag, 10 augustus, Onder voorbehoud: 7 uur n.m. Voetbalwedstrijd Pers-SDOB |
op het sportveld. j

22,00 uur - Vuurwerk aan het Havenrak. j
I

Zaterdag, 11 augustus, Oud-Hollandse I^larkt. - Aanvang 10 uur langs het Havenrak. j
Huisdierenwhow 2 uur n.m. op het terrein naast de kermis, j

Kermis van woensdag 8 augustus t/m zondag 12 augustus. 1



==KLEINDIERENSPORTVER.==
Broek in Waterland en Omstreken;
Seer. G. Hoet'nier, Broekerraeerdijk 21,
tel. p/a A. Geugjes 1377»

De huisdierenshow wordt gehouden op za-
terdag 11 augustus cm 2 uur. De jury
bestaat uit de heer C. de Gier en de
dames A. van El-Lunsche en H.J.iyi. Sterk-
Takes•

De eerste prijs is een bekertje. De twee-
de en derde een medaille, verder is er
voor iedere inzenderCster) een prijsje
beschikbaar (deelname gratis). Gelieve
zich zo veel mogelijk van te voren op
te geven bij dhr. L. Slagt, Dorpsstraat
8 of bij Go Hoetraer, Broekermeerdijk 21.

==GYMNASTIEKVER."SPARTA"==
Oud-Papier. Het inzamelen van oud papier
dat gewoonlijk door de meisjesvereni-
ging wordt gedaan, raaar dat eenmaal per
jaar door Sparta wordt verzorgd, zal
deze keer y/ojrde.n".gedaan van 15' t/m 17
augustus. Daar wij hopen dit in drie
avonden te kunnen doen, vragen wij uw
medewerking, door v:w oud papier op de
onderstaande avonden zoveeL.mogelijk ge-
reed te zetten.

IV o ensdag, 15 augustus; Het deel van het
dorp ten zuiden van de prov. weg«
Donderdag, l6 augustus;-Het "plan Haven-
rak", Burg. Paulplantsoen en*Parallelweg.
Vrijdag, 17 augustus; De rest van het dorp
ten Noorden van de prov. weg.
Op deze drie avonden rekenen wij op de
hulp van zoveel mogelijk jeugdleden. Zij
worden op de eerste avond 's avonds om
7 uur verv/acht."Op. here
Stenen Brug.

Zuideinde bij de

==BEJAARDENCLUB=:=

Dames en heren, het bestuur heeft weer
een dagje voor ons alien uitgedacht. Wij
gaan 7 augustus een dagje uit. We gaan
dan naar de Zaansche Schans de huisjes
daar bezoeken. Daar hadden v;ij met onze
dagtocht geen tijd voor. Zodoende dacht
het bestuur dat eens over te doen. Te
Tevens is daar een boottocht aan ver-
bonden over de Zaan. Het belooft weer
een leuke dag te v/orden. Lunch medenemen.
Kosten zijn voor leden / 2,—, thee-
schenksters f 5»50, niet-leden / 7»50
Wij vertrekken om 10 uur van het Parkeer-
terrein en zijn weer terug om 2.50 of
3 uur, Opgeven bij het bestuur.

Seer. J.H . Wallroth,
De Dillen 2, tel. l602

N.B. Onze steenwerpers club hield een
wedstrijd tegen steenwerpers Club van
Purmerend, die door Broek in Waterland
werd gewonnen met. de stand. 86 voor te
gen 66 tegen. Wjj hadden weer een erg
gezellige middag. tt j. -n

Het Bestuur

GEDIPLOMEERD PEDICURE
Mw c F. Brouwer, Broekermeerdijk 6,
tel. 02903 -1^12

Behandeling na afspraak, ook aan
huis. Op advies van de dokter ook
aanmeten van steunzolen en elastieke
kousen.

==EENRICHTINGSVF!aCEER==
HAVENRAK . ^

Gedurende enige jaren reeds geldt op
het Havenrak en een gedeelte van de
Dorpsstraat een eenrichtingsverkeer
voor gemotoriseerd verkeer. Op zich ge-
nomen blijkt deze maatregel een gunsti-
ge uitv/erking te hebben. Wei is echter
in de praktijk gebleken, dat het v/el-
licht beter zou zijn de toegestane en
de verboden rijrichting om te draaien.
Vooral op de hoek Kerkplein/Havenrak
ontstaan nogal eens penibele situaties
tengevolge van kruisend verkeer.
Het gemeentebestuur is daarom voorne-
raens de genomen maatregel zodanig te
wijzigen, dat inrijden van het Havenrak
toegestaan wordt vanaf het Kerkplein en
verboden wordt vanaf de Dorpsstraat.
Eventuele bezwaren tegen dit voornemen
kunnen schriftelijk worden ingediend
bij Burgemeester en Wethouders v66r
1 September a.s.

==REKREATipERENIGING==
Vanaf dinsdag, l^t augustus a.s. gaan
onze clubs weer draaien, in principe
weer op dezelfde dag en het zelfde uur
als het vorige seizoen. Alleen onze
handenarbeidclubjes beginnen pas weer
in oktober, en krijgen dan ook raeer het
karakter van een 6-maandelijkse cursus.
Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk
opgeven bij de secretaresse, mw. N.L.
Bron-van Rijssel, De Breeck.19j Broek
in Waterland (vanaf maandag 13 augustus

ook telefonisch nr. 1727) onder verrael-
ding van naam, adres, geboortedatum en
de gewenste club (ballet, handenarbeid,
houtbewerking, judo en muziek).
Op maandag, 20 augustus a.s. om 20.30
uur wordt in de R.K. Hulpkerk aan de
Keerngouw onze jaarvergadering gehouden,
tijdens welke o.a. de nieuwe contribu-
ties vastgesteld zullen worden.

___ Het Bestuur

==HET RODE KRUIS==

Opbrengst collecte:
Uitdam.

Zuiderwoude
Broek in Waterland

f 113,50
" 201,50
"100^,25

/1319,25

Een geweldig resultaat en ieder kar
tell jk dank.

P.Beets,
Penningmeester

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren: Jurriaan Felix Jacob z.v.
E.E.F. Gulje en G.M.M.J.S.
Heijmans.
Te Amsterdam;

Serge Rogier Karel z.v. E.
Schonland en U.E. Kienzler;
Petronella d.v. A.T. van Zadel-
hof en P. Verhoef.

Ondertr.t Simon Westerneng 23 jr en
Margaretha G.M. Dieben 21 jr.

Gehuwd: Johannes 0 Uidam- 22 jr en
Ria D Bakker 20 jr.

Overl.; P.J. Jager oud 24 jr.
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.y^rrVSRVOLG BURGERLIJKE STAND==
O^dertr.; Cornells Kok 19jr en

Jetske J. de Vries, 1? 2^

==BRIDGECLUB B.B.G..==

Kerraisdrive.

Op donderdag 9 augustus organiseert B.B.C.
haar jaarlykse vrije kermisdrive in de
sfeervolle zaal van pns cafe restaurant
Concordia. Er zal gespeeld worden in groe-
pen van 8 paren; per groep worden 2
fraaie prijzen ter be.schikking gesteld.
Aanvang 8 uur - inschryfgeld f 2,30 per
persoon - aanmelden" bij N. Groot, Keern-
gouw 3? tel. l624.

Onderlinge competitie 73-7^»
Vr^jdagavond 7 September start de*.winter-
competitie met de eerste wedstrijd om
8.30 uur. Hieraan voorafgaande wordt de
ledenvergadering gehouden, aanvang 7.30
uur.

Voor eventuele nieuv/e leden is nog ruimte
beschikbaar,zowel in de competitie als in
de zaal. Zij zijn dan; ook hartelijk welkom.
Ter informatie:. er wordt een onderlinge
parencompetitie gespeeld vanaf de eerste
vrijdag in September tot en met de laatste
vrijdag in april". Momenteel telt de club
2A paren en wordt er gespeeld in 3 groe-
pen, die- wekelijks worden samengesteld
naar de stand in de competitie. Uitbrei-
ding tot 32 paren (k groepen) is echter
mogelijk en ook wenselijk in verband met
een zo interessant mogelijke competitie.

N. Oroot,
seer. B.B.C.

==JEUGDHUISNIEUWS==

Zaterdag k aug. Gesloten i.v.m. feest op
schoolplein.

Zondag 3 aug,16.00 uur: Katknuppelen (de
kat hangt er en
v/acht op u.

Voor zaterdag 11 augustus wordt nog fee-
werkt, let hiervoor op de affiches.
Voorts wordt er gev/erkt aan het winter-
prograrama. Het schijnt dat er mensen zjjn
met ideeen en gedachten; stapel deze niet
op samen met de ideeen van je vrienden,
kora langs en praat er over, er is nog •
niemand naar huis gestuurd oradat hij te
veel zei.

In de tweede helft van augustus komt er
een hearing waar iedereen toegang toe
heeft.

==ORANJEVERENIGINGEN=:=

De drie Oranjeverenigingen binnen de ge
meente zijn van plan gezamenlyk het rege-
ringsjubileum van H.M. de Koningin te
vieren op 3 September in Zuiderwoude.
In het Dorpshuis en een tent ernaast zal
er volop gelegenheid zjjn om te fe sten.
vVe hebben allerlei plannen die uitge-
voerd kunnen worden als v/e genoeg raiddelen Qegadigden kunnen zich v/enden hetzij tot
tot onze beschikking hebben. Hiervoor heb- gemeente-seoretarie hetzij tot de
ben we een grote verloting opgezet van dieiist (hr. Hetjes).
loten a f 1,—. Steun onze plannen door
het kopen van loten, zoals velen al ge-
daan hebben. De trekking vindt plaats
op 3 September om 20.00 uur in de tent.

Voor de volgende ..cnderdelen van het
programma roepen we deelnemers op, die
zich voor 15 augustus raoeten opgeven
big;
Mevr. Reynders - tel.1^51 voor Broek

in V/aterland.

Dhr. J. Schoon - tel.1^53 voor Zuider-
v;oude.

Mevr. Porsius - tel.1^20 voor Uitdam.

1. Ringsteken op het losse paard - al
of niet gecostumeerd. Ook personen
bniten de gemeente kunnen zich op
geven.

2. Miss Jubileum verkiezing voor dames
van l6 - 22 jaar.

Tussen het Dorpshuis en de tent zal
door ons een rij kraraen geplaatst v/orden
waar de plaatselijke ver.enigingen met
eigen.activiteiten de hele dag-het een
en ander aan de man kunnen brengen en
daarmee hun eigen kas kunnen spekken.
Voor de kramen zal een staangeld ge-

"vraagd word.en* Opgeven voor 13 augustus
bij een van= de bovenstaande personen.
Het volledige programma zal huis aan
huis verspreid worden.
De hele dag zal een bus voor gratis ver-
voer door de hele gemeente zorgen zodat
jong en oud in de gelegenheid zijn het
feest te bezoeken.

Vanaf 9.00 uur - 2.30 uur 's nachts
kunt u van deze service gebruik maken.
Halteplaatsen en dienstregeling worden
nog bekend gemaakt.Tot zover onze me~
dedelingen - wordt vervolgd.

De Jubileumcomraissie.

MEDEDELING BETREFFENDE KLEUTERSCHOQL

NIEUV/LAND

In afwijking van eerdere mededelingen
daaromtrent, wordt thans bekend gemaakt
dat de eerste lesdag van de kleuter-
school aan het Nieuwland zal zijn maan-
dag 20 augustus a.s. Alle kleuters,
welke deze school gaan bezoeken (dus
zowel diegenen, die reeds de school be-
zochten aan het'Roomeinde als de nieuwe

leerlingen) worden op genoemde datura
des morgens'om 9 uur verwacht.

BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders maken bekend,
dat in het uitbreidingsplan Havenrak nog
enige perceeltjes grond te koop zjjn, be-
stemd voor het bouwen van garages. Deze
perceeltjes liggen aan de verbindings-
straat tussen het Moerland en de Vennen.

De prijs van de kavels is f 2.000,— per
stuk, excl. B.T.W.
Voor de bebouwing is een plan ontworpen
door de gemeenteljjke technische dienst,
hetwelk tegen kostprijs beschikbaar wordi
gesteld

==VERVOLG JAARVSRSLAG 1972 GROENE KRUIS=='

Een verzoekschrift tot wijziging van de
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statuten is inmiddels goedgekeurd. Vol-
gens deze nieuwe statuten zal een vbe-
stuurslid door het geraeentebestuur worder
aangewezen.

De contributie ward verhoogd tot / 17i50
per jaar en zal de komende jaren verder
moeten stijgen om de grote kostenverho-
gingen op te kunnen vangen. De kosten
voor wijkkraarazorg werden verhoogd van
f 551— tot / 85»— en voor laatste hulp
van f 7j50 tot / 15»— voor leden en
f 15»— tot / 30,— voor niet-leden.
Evenals vorige jaren zorgde de Hear de
Boer ervoor dat de toestand van het v/ijk-
gebouw optimaal bleef, daardoor konden
de kosten voor reparaties en klein onder
houd laag gehouden v/orden. Het wijkgebouw
v;erd schoongehouden door Mevr. VoDaalen
en de tuin weer uitstekend verzorgd door
de Heer Voso A1 deze mensen v/illen wij
vanaf deze plaats hartelijk dankzeggen.
De Zuster bezocht het afgelopen jaar bij-
ha 1006 X zieken voor wasbeurten, injec-
ties, laatste hulp en bevallingen. De
Zuster had 322 zuigelingen en kleuters
in zorg. Bovendien belastte zij zich met
de zorg voor de Einniabloeracollecte,v/aar-
voor onze dank.

Rest nog te verraelden het aantal leden
per 31 december 1972: 602.

VERMIST

Canadese Reuzegans. Opvallende, grote
vogel. Bruingrijs verendek, kenmerken
witte buik, zwarte hals, witte wangen.
Vogel kan" niet vliegen, daarom vermoe-
deljjk nog in Broek in IVaterland of om-
geving.
Inliohtingen omtrent verblijfplaats
(tegen beloning) gaarne bjj:

Ed en Liz van Cpzeeland
Dorpsstraat 9
Broek in IVaterland.

Tel. 02903 - 1511.

Alle vrienden en bekenden willen wij
hartelijk bedanken voor hun belangstel-
ling bij ons 55-jarig huwelijksfeest.

Fam. Pool.

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

Assurantie Adviesburo

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

Assurantien en financieringen

Geldersekade 115 - Amsterdam -
tel. (020) 62618 of 226685

Parallelv/eg 17 - Broek in V/aterland
tel.(02903) 1269

Graaf Willemlaan 153 - .Monnickendam,

tel.(02995) 1804 .

Buitenweeren 1 - Broek in V/aterland

tel.(02903) 1465

"IC g twee kcinsen

U heeft nog de gelegenheid om te laten
zien, dat de zomeravondconcerten niet
helemaal voor niets zijn georganiseerd.
Nog twee concerten staan op het pro-
gramma en wel op 3 en 10 augustus a.s.
Kom luisteren op 3 augustus naar het
muziekenserable "Antiqua Delphi" en op
10 augustus naar de organist Jan Jonge-
pier en de fluitiste Ida de Vries.
Entree f 5»— per persoon.

Uw bruiloft - Receptie
of familiefeestje

ijwordt uitstekend verzorgd door

Restaurant "Concordia"
annex slgterij

Dorpsstraat 1 - Broek in IVaterland
tel. 02903 - 1206

Bloemen bestellen

" A r o s a " bellen!!!

Galggouw 28,
Broek in Waterland,

tel. 1684, b.g.g. 020-731524.


