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* ==agenda==
3 t/m 11 augo Feestweek

27 a.ug Rekreatievero Ledenvergadering
(R.Ko Hulpkerk)

31 ^ug Kleindierensportvereniging:
Jongdierendag: konijnen

13~15 dec. Kleindierensportverenigingt
Tentconstellingo

==^GEMEENTEGIDS==

In^^^ie loop "vs^n do-maand-September of ok-
tober verschijnt een nieuwe bijgewerkte
editie van de gerneente~gidso Zoals u weet',
bevafc doze- gids.allerlei gegevens over
officiele instanties en over het vereni-
gingsleven in onze gemeente.
Aan de diverse verenigingsbesturen wordt
vriendelijk verzocht om na te gaan, of
namen^ contact—adressen eod. nog kloppen.
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u
schrift.elijk indienen ter gemeente—secre—
^arie. Ook nieuwe verenigingen e.d. kunne
oen opgave indienen. Plaatsing van deze
gegevens in de gids is kosteloos.

==VERSCHIJNDATA==
In verband met de zomervacanties loopt de
f1equentie van ons blad tijdelijk enigs~
zins terugo Het eerstvolgende nummer zal
verschijnen op donderdag, 25 juli a.s.
Copy voor dat nummer in te leveren uiter-
lijk maandag, 22 juli a.s.

==KONINICLIJKE ONDERSCHEIDING==

In de afgelopen periods is aan de heer
J. Nierop een koninklijke onderscheiding
liitgereikt en wel de ere-medaille, ver—
3onden aan de Orde van Oranje-Nassau, in
joudo Aanleiding daartoe was het bereiken
van de 70~jarige leeftijd; de reden van
deze onderscheiding ligt in de vele ver-
diensten, welke de heer Nierop als be-
Gtuurslid van een groot aantal agrarische
organisaties heeft. Er is bijna geen ver-

9,^. ^S^arisch

bied denkbaar, of hij heeft daarin wel
een rol gespeeld of speelt die.nog.
Een grootscheepse receptie met vele be-
zoekers heeft nog eens te meer laten zien
hoevele relaties de heer Nierop in de
loop der jaren heeft opgebouwd.
Wij voegen onzerzijds gaarne onze geluk-
wensen aan de heer Nierop, bij de vele,
welke hij reeds heeft ontvangen.

Red.

==STUDIETOELAGEN=;=
Wij vestigen er nog eens de aandacht op,
dat het raogelijk is om (tot beperkte be-
dragen) studietcelagen aan te vragen,
zowel bij het Provinciaal Studiefonds
als bij het Gemeentelijk Studiefonds.
Aanvragen voor het cursusjaar 1974/75
dienen vo6r 1 oktober a.s. te worden in-
gediend. Voor het Provinciaal Studiefonds
is het adres: Gedeputeerde Staten van

Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem.
/Voor het Gemeentelijk fonds kunt u zich
(schriftelijk)wenden tot het college van
Burgemeester en Wethouders.

==EXAMENTIJD==

In deze en de voorgaande week zijn ten .
aanzien van vele jongeren onder onze
.ezers belangrijke beslissingen genoraen.
2ij zijn ofwel geslaagd voor door hun
afgelegde examens, ofv/el zij hebben een
;eleurstellende mededeling ontvangen.
)e geslaagden willen wij graag van harte
^elukwensen met het behaalde diploma,
i/ij wensen hen ook veel succes toe bij
lun verdere loopbaan, hetzij bij voortge-
zette studie, hetzij bij hun werk in de
naatschappij.
Tot degenen, die het ditmaal niet hebben
jehaald, richten wij de oproep om niet
bij de pakken te gaan neerzitten. Met een
nieuwe aanloop en wat doorzettingsvermo-
gen zal het een volgende keer waarachtig
wel gaan !



==NIETJWS VAN HET BEJAARDENCENTRUM== ==OPPASCENTRALE-!-==

Zoals iedereen kan zien in Broek, wordt i Ket-ingang van 1 juli a - g- -g-.nl l
er ijverig gewerkt aan de fundering en we wiozigingen plaatsvinden toa.v. de oppas-
hopen dat we binnenkort ook boven de grond centraleo Ten 1ste: nw betalingen aan
een en ander zullen zien verrijzen. de oppascentrale gebeuren dan per bank-
Het bestuur heeft inmiddels ook een direc-giro en zullen niet meer opgehaald wor-
trice benoemd en wel Mevrouw De Moed uit | den., ^et bankgironumraer zal worden:
Ouderkerk a/d Amstel, waar zij ook de Iei-3i07o0^o32^ van de Rabobank te Broek inW,
ding had van een bejaardentehuiso Wij heb-p/a Mo Engelsma, V/oudweeren 15o Mede zul-
ben de verwachting, dat de bejaarden van len de uurtarieven een kleine verhoging
Broek het wel met haar zullen kunnen vin-* ondergaan, en wel als volgt: tot 2^i-oOO
den. En dan is ook de naam van het Bejaai^-uur f 2,— per uur. Van 25.00 tot 02.00
dencentrura vastgesteld. Nadat de inzen- i uur f 3,— per uur. van 02.00 tot 's
ding gesloten was, bleken namen te zijn morgens f lO,--.
ingezonden en stond het bestuur voor een | Betalingen moeten binnen een week gegi-
moeilijke taak, daar een keuze uit te doeuoreerd zijn. Na twee aanmaningen zult u
Eerst werden de bianco envelcppen geopenci,geen gebruik mebr kunnen maken van de
en daaruit kwam een grote verscheidenheid diensten van de oppascentrale. Mede wil-
van namen te voorschijn. Maar toch bleek
dat velen aan iets specifiek V/aterlands
gedacht hadden. De Broeker Vinken, de
Molengouw en het v/oord Water].and werden
op allerlei wijze erin verwerkt.
Na veel schiften bleven er drie namen over,
welke het bestuur het meest aanspraken,
n.l. "De Molenhof", "Huize de Dieen" en
"Broekerhaven". -Na stemming via een pun
tenwaardering kwam de naam Broekerhaven
als v/innaar uit -de bus.; en dat v/ordt dus
de naam van het bejaardencentrum.
Daarna werden de enveloppen geopend met
de naam van de inzenders. "De Molenhof"

v/as 3 maal ingezonden, nil. door Mw.Hiens
M. Plas en C. Blom. "Huize "De Dieen",
2 maal, door mw. Nierop en J. Grift.
"Broekerhaven" was een creatie van mw.

Klein-de Moes, Oosteinde 6, die dan ook
toZot. de onthulling zal mogen verrichten
Proficiat mevrouw Klein !.
Tot een volgend bericht,

Het Bestuur van de Stichting.

==REKPEATIEVERo BROEK IN WATERLAND==

Aangezien onze vakanties parallel leper,
met die van de Lagere School zijn deze
week onze laatste lessen van dit seizoen

geweest. We beginnen weer vanaf 12 augus-
tus 197^; in principe geldt dat alle les
sen weer op dezelfde dag, tijd en plaats
zijn. De cursus handenarbeid zal v^eer van
oktober tot en met april lopen.
Een vriendelijk verzoek aan de kinderen,
die het afgelopen seizoen op de handen-
arbeid - en houtbev/erkings.cursus zijn ge
weest: willen jullie de werkstukken die
mee naar huis zijn genomen voor 15 juli
a.So inleveren bij een van de volgende
adressen:

mwo Te Boekhorst - Parallelweg 23
mwo Dobber - Noordmeerv/eg 2
mw. Eppenga - Buitenweeren 1
mw. Jaburg •• Oosteinde 13
Dit in verband met een tentoohstelling
tijdens de Broeker Feestvjeek in augustus,
v.^anneer de Rekreatievereniging een "klieder- Spreuk van de W(ee)K:
in" organiseert voor iedereen
Wij v/ensen iedereen een prettige zomer-
vakantie toe, en wijzen u alvast op onze
jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag,
27 augustus om 20.30 uur in de R.K.-Hulp
kerk aan de Keerngouv;.

Het Bestuur.

len wij er nogmaals op v/ijzen, dat deze
oppascentrale geen bureau is, maar dat
alle verleende service op vrijwillige
basis geschiedto

Cursussen.

Het komende winterseizoen starteh we weer

met enige cursussen. en wel in:. Engels,
Frars, Yoga (indien voldoende belangstel-
ling), Handwerken. U kunt zich t/m 20 au-
gustus 197^ opgeven bij: M. Engelsma, tel
17^3? de Woudweeren 15-

Bestuur 't Nut
===== p/a M. Engelsma. ====

ch,
==BURGBRLIJKE STAND==

Ondertr Gerard A de Wit 22 jr en
Neeltje van Veen 19 jr.

rehuv/d: Cornelis Kruse 21. jr en
Geertje de Klerk 19 jr.

:--=WEGGELOPEN==

Een rode kater, k maanden oud. Tegen be-
loning terug te bezorgen bij mw. Struick,
Roomeinde 6, tel. 1296.

=:=GEVONDEN EN GEZOCHT==

Gevonden: een zv;art-witte poes met wit
neusjo, mank aan linker-achterpoot
Gezocht: goed tehuis voor half cypers,
half wit, gesteriliseerd poesje, 2^ jr.
oud; bij verhuizing achtergelaten.
Voor beide oproepen is het kontaktadres:
fam. Eiselin, tel. 1679®

==VERLOREN==

|Een groen-grijs jack. Wil de vinder zich
|in verbinding stellen met Nellie Mars,
jWoudv/eeren, Broek in V/aterland ?

B 1 o e m e n bestellen ??

"Arosa'^ b e 1 1 e n 11!

Galggouw 28, Broek in Waterland
tel. 1684 b.g.go 020-73.15 24

Hup Holland Hup
Nederland wint de Wereld Gup !!

De redaktie wenst een ieder heel fjjne
en prettige vakantie, en hoopt u alien
weer ge-"zon"-d terug te zien !!!


