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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VW DE STICHTlNCa DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweeren 1
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12, tel. 1562

=AGENM==

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

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

25 aug Kleindierensportvereniging
Jongdierendag

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

(Concordia)
5 sep Regeringsjubileum H-.M. Koningin

^ Ouliana ~ "
l4-l6 dec Kleindierensportvereniging

Tentoonstelling

==WEDSTRIJD UITSLAGEN FEESTWEEK==
Tijdens de afgelopen feestweek zijn enke-
le eveneraenten gehouden met een wedstryd.
karakter. De diverse uitslagen zjjn als
volgt;

Klaver.1aswedstri.1d; Voor het klaverjas-
sen was een goede belangstelling, vooral
de jeugd was sterk vertegenwoordigd.

1. Mw. Suykerbuyk 5^91 punten
2. Hans Spaan 3127
3» C. de Vries 511^

D, Lof 5013
J. V. Gog ^898
W. Reijnders ^879

7. hr. Goffeng ^877
8. J. van Dijk ^864

k,

5.
6.

De marsenprys was voor Mw. Kess en Mw.
Valstar met 3 marsen.
Het laagste aantal punten voor hr.
Letting met 35^3•

Kinderoptocht;
A t/m 7 jaar:
le prjjs Eric Hoetmer, clown
2e prijs Dolf Jaap Sluyters, clown
3e prijs Corn6 Houtman, kabouterkok

B 7 t/m 12 jaar:
le prijs Carola Kroonenburg, indianen-

meisje

2e prijs Reinout Sluyters, slangenbe-
zweerder

3e prijs Marcel de Mirande, clown

Huisdierenshow;

le prijs Jan Kees den Rooijen met konijn
2e prijs Wiegert Tierie met hond
iJe prijs Use Raasing met geit

Voetbalwedstrind;
S.p.O.JB.-Persel ftal^ 2^ ~ ,2
(perselftal wint na strafschoppen)

BEZOEK PRINSES BEATRIX EN PRINS GLAUS

Zoals u ongetwijfeld reeds bekend is,
brengen H.HjKoK.H.H. Prinses Beatrix
en Prins ClauQ een werkbezoek van drie
dagen aan Noord-Holland. Tijdens dit
bezoek wordt ook de gemeente Broek in
Waterland aangedaan en wel op woensdag,
22 augustus a.s. Na een bezoek aan
Monnickendam vertrekt daar de stoet om

15 •15 uur. Bij voldoende tijd rijdt dan
de stoet via de Waterlandse Zeedijk, de
Zuiderwoudergouw en de Burg. Peereboom-
weg naar het dorp Broek. Indien de tijd
dit niet zou toelaten, wordt over de
E-10 van Monnickendam naar Broek gereden,
Het gezelschap stapt dan uit op het
Havenrak ongeveer ter hoogte van Neeltje
Paater. Vanaf dat punt wordt een wande-
ling gemaakt langs het Havenrak, Leet'-
einde en Roomeinde terug naar het Kerk-
plein. Op het Kerkplein stapt het gezel
schap weder in de auto's om naar Amster
dam te rijden, Voor d.eze route geldt:
bij voldoende tijd wordt gereden via
Eilandweg, Zuideinde, Wagengouw,en
Galggouw richting Zunderdorp; bij krap
tijdschema wordt gereden langs de pro-
vinciale weg.
Tijdens de wandeling zijn de desbetref-
fende strateh niet toegankelijk voor ge-
raotoriseerd verkeer. Volgens de planning
duurt het bezoek aan Broek van 13'30 -

13*33 uur. Het uitsteken van de vlag is
niet verboden !



==EEN BROEKER Z\'iAAN==

Het was dit jaar voor de tiende maal,
dat het Nederlands Perselftal tijdens de
kermisweek tegen SDOB speelde.
Ter gelegenheid daarvan wilden de leden
van het perselftal een blijvende herinne-
ring achterlaten in Broek in Waterland#
Zij kozen daarvoor een opgezette zwaan
zoals bekend het dier, dat in het wapen
van Broek voorkomt. Voorlopig heeft de
zwaan een onderdak gevonden in het ge-
meentehuis; in de toekorast zal zij
(of hij) wellicht een plaats krijgen in
het nieuwe clubgebouv/ van S.D.O.B,

REKREATIEVERENIGING

BROEK IN WATERLAND

Wij vestigen noginaals uw aandacht op
onze jaarvergadering, die gehouden zal
worden op maandag, 20 augustus aoS. om
20.30 uur in de R,K. hulpkerk aan de
Keerngouw.
Vi/ij hopen dan vele belangstellenden te
mogen begroeten.

Het Bestuur.

===MILIEUAVOND===

29 augustus zal in Concordia een avond
gehouden worden, die uiteindelijk moet
leiden tot het vormen van een groep, die
de problemen die met het milieu in Broek
of naaste orageving te maken hebben on-
der ogen gaat zien.
De beperking tot de milieuproblemen
van Broek en omgeving houdt in, dat het
bij het zoeken van oplossingen meestal
om praktisch en organisatorisch werk
gaat.
Tot nu toe is reeds belangstelling ge-
toond om de volgende onderwerpen in ver-
schillende groep3es aan te pakken:

1. uitvoering Streekplan IVaterland
2. onderwijs in milieuproblemen
3. schoonmaakaktie
k, documentatie

5. publiciteit

Uiteraard kunnen andere onderwerpen toe-
gevoegd worden. ledereen, die meent, dat
bepaalde facetten van het Broeker milieu
verbetering behoeven en bereid is daar
met anderen iets aan te gaan doen mag
de avond in Concordia niet missen.

Inlichtingen: Ronald Drost, De Vennen 15
tel. 1666.
P.S. VJat wordt er nu gespeeld met de
Broekermeerdijk 15 ?

Noot van de redactie; Zover ons bekend,
heeft een plan betreffende pand Broe-
kerraeerdijk 15 juist enkele weken voor
een ieder ter openbare inzage gelegen.

Bloemen bestellen .

"A r o s a" bellen I f I

Galggouw 28, Broek in Waterland
tel. 168^, b.g.g. 020-75152^

==VOETBALTOTO==

Vanaf heden verzorgd de heer Van Rijn,.
Laan 36 weer de voetbaltoto.

Doet alien weer mee. U steunt daar-
mee de Voetbalvereniging.

Formulieren inleveren:

Donderdagsavonds van 7 tot 10 uur.

==:GEZINS~ EN BEJAARDENHULP==

Vanaf 1 augustus is Mevrouw Van Mont-
frans, Havenrak 27, contactpersoon
voor de gezins- en bejaardenhulp.
Tel. 1273j bij voorkeur tussen 1 en 2
uur 's middags.
Zr. Grouse blijft natuurlijk adviseuse.
Wanneer u een of meer ochtenden per
week een bejaarde of een gezin in
moeilijkheden kunt en wilt helpen,
horen wij het graag.
Er is veel hulp nodig !

Spreuk van de week:Voor alien, die weer
naar school moeten: S t e r k t e !

==BURGERLIJKE STAND=:=:

Geboren; Adriaantje d.v. B. Honingh en
B.E.M. Ouderling;
Marcel z.v. A. Oud en L.
Geugjes;
Arie Gijsbert Johannes z.v.
A.J. Plomp en M. Honingh;
Monte z.v. M.A. Visser en

P.H. van der Snoek;
Te Purmerend;

Pieter Hendrik z.v. H.P* Bakels
en A.C.M. Steltenpool.

Gehuwd: Johan J Suurmond 32 jr en
Gertrud J. Finze 31 jr;
Jan H. Holties3S Jr en
Marguerite Sellies 26 jr.

Overl.: Te Purmerend;
Michiel Holman oud 79 jaar;
Pieter van Zaanen e.v.

G.W, Smit,oud 72 jaar.

Onderlinge Brandverzekering
Parallelweg 17j Broek in Waterland
tel. 02903 -1269

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

Goede voorwaarden en uiterst

lage premie ! ! >. ' .

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

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 of Buitenweeren

tel. 1^65
Graaf Willemlaan 153»Monnickendam
tel. (02995) - 180^


