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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTrNG „DE BROEPeER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
•IDe Broeker Gemeenschap", Mw.B.Blufpand- Eppenga, Buitemveeren 1,

_Sinot_j^Dr.C.Bakkerstr. 12, tel. 1562 tel. 1^65
==AGENDA==

16 raei Fanfarekorps "Jeugd doet Leven"
(N.H. Kerk)

26 mei PvdA: openbare vergadering
27 mei Groene Kruis: ledenvergadering
51 mei Ver. Oud-Broek in Waterland;

^ foto-puzzletocht
5/6 jun Bevolkingsonderzoek

7 Jun I, Leef-je-uit-en~klieder-in
II. Uitstapje Kleindierensport-

vereniging
9.jun Bejaardentocht

10 t/m 15 jun Avondvierd-aagse

==BEV0LKINGS0NDER20EK==
Zaals in ons nuramer van vier weken gele-
den reeds v/erd aangekondigd, vindt op 5
en 6 juni a.s. het rohtgenologisch borst-
on.derzoek, tevens urine-onderzoek plaats
Een aantal aanwijzingen volgen hierondere
V;at moet u doen ?

ad b.et rontgenologisch borstonderzoek
vindt op de gebruikelijke ivijze plaats. U
behoeft zich niet te ontkleden. Knopen in
de kleding mogen alleen voorkomen over
het midden van borst en rug. Bustehouders
en corsetten mogen vvorden aangehouden.
b» BELANGRIJKa Voor het urineonderzoek
dient u in de onderzoekauto een flcsjo
urine af te geven. Dit moet AVONDURINE
zijn. Het flesje moet tevoren goed zijn
sohoongemaakt. Verder is het noodzalcelijk
op" het flesje een etiket met plakband of
pleister te bevestigen. Dit etiket, dient
voorzien te worden van uv/ naam, adres en
geboortedatum,
Dringend v/ordt verzocht zoveel mogeli.jk
-lormale medicijnflesjes van ongeveer 50 cc
to-gebruiken.

Deplname en kosten. Zowel het rontgenolo
gisch borstonderzoek als het urineonder
zoek zijn geheel vrijv.'illig. U kunt ook aan
een van de onderzoeken deelnemen, dus
alleen borst of alleen urineonderzoek.
Do, financiele bijdrage, die de bevolking
wordt gevraagd voor het rontgenologisch
borstonderzoek is f ^,50 en voor het uri
ne-onderzoek / 2,50 totaal f 7., —.

Dit bedrag kan in de onderzoekauto wor
den voldaan.

Belangrijk is dat iedereen meedoet.
Tenslotte v/ordt er nog op gewezen, dat
het urineonderzoek bij wijze van proef
plaatsheeft. De belangstelling van de be
volking zal medebepalend zijn bij de be-i
slissing of in de toekomst met dit onder-
zoek moet v/orden doorgegaan.
Uiteraard zullen ook de raedische resul-
taten een belangrijke rol spelen.
Gaarne roepen wij u op aan deze nieuwe
vorm van bevolkingsonderzoek mede te
werken.

==TREKKING VERLOTING SDOB==
De 2e trekking van de verloting van SDOB
heeft op 6 mei j,l. ten overstaan van
notaris ran. M.A. IVisselink te Purmerend

plaatsgehad, De winnende lotnummers waren
2729 eethoek
2070 badkaraerset

3503 scheraerlamp "
1160 roestvrij stalen schaaltjes

846 fonduestel
2618 badhanddoek met washandje
5827 after shave
3297 pi-ndastel
De volgende trekking vindt plaats in
juni aoS. In de tussenliggende tijd be-"
staat nog steeds de mogelijkheid om loten
te kopen, want de voorraad niet-verkochta
loten is nog altijd niet onaanzienlijk.
Inmiddels kunt u reeds op het sportveld
zien wat er met (een gedeelte van) de op
brengst v/ordt gedaan. De romp van een
fraaie kleedaocombdatie is reeds tot
stand gekomen.

==SAKOR=:=

De Sakor-collecte heeft in onze gemeente
/ 798,25 opgebracht. Hierin is begrepen
/ 25,— uit Uitdam en f 50,50 uit Zuider-
woude.

Hartelijk dank aan alle gevers, maar ook
aau de collectrices.



^ =UITSLAG PRIJSV5AAG ABC--PRAAL\VAGSN==
1. Stentje voor twee personen, L. de

Jong, Galggouv; 28
2. Autoass. N, Groot, Keerngouw 3
3» V/jjn met glazen, mw. G, Kouwenoord,

Broekermeerdijk
Autoplaid, Van Krimpen, Eilandweg 7

3. Snacks, H. v. Ryk, Haraerstr, 9/Asd--N
6, Rollade, Kaars, Galggouw 10
7" Snacks, Go Ploeger, Dorpsstr./Uitdam
8- Schroevendraaiers, K. Leegv/ater,

Baan 2^1, Uden
9» Snacks, Jo van Riessen, IVagengouw 3

10.> Fietspomp, R. van Bree, Roomeinde 2
11, Handdoekset, Ee Lof, De Dillen 1
12.. Bakers, L. Visser-van Dieren, Borneo-

str. 88, Asd-Oost
13' Azalea, A. Slagt, Binnenweeren 2k
l4o Jerrycan, Dr Langenberg, Kxevitstro4l

llpendam , •
Fruitmand, S. Bruin, Zuideinde 22
Snackset, T. Rijnders, Wagengouw 7
Kampeerdroogrek, J. Klein, Vennen 1^

l8.. Beautyset,. Po Polalc, De Vennen 12
19-' Hairspray-j-Vif. "van-Zaaneii, Molengouw kk

1.5
16

17

;20

^21 Kaar

280

I'/iln, Ro Plas, pLOomeinde 28
Bertil Malenstein,- Binnenweeren

•P-'" voor de fam. DoLangenberg te
jllpendam en voor L« Vicsor-v. Dieren kun-
;nen door" eventuele familieleden bij IV. Drij-
jyrer worden afgehaald.
UVij danken alle middenstanders., buurtgeno-
;ten en verder alien; die ons zo spontaan
Jiun modewerking heb.ben gegeven.

ABC-praalwagen,Buitenweeren-
i Moerland.

=^JEUGD POET LEVEN==

do vyf jaar dat het Faiifarekorps Jeugd
t Leven Ool.Vo Frank Heijer bestaat,
ft het nu voor de •'/ijfde keer een con-
t in de Ned, Herv. Kerk te Broek in

erland op vrijdagavond 16 mei a.s. aan-
g om 8 uur.
Ch..istelijk danieskopr" uit Monnickendam

Gerard Boer verleent hierbij haar
ewerkingo V/ilt u genieten van zang en
iek, vergeet dan deze avond niet.
tie toegang.

^-=AV0NDVIERDAAG5E=^

} Van dinsdag 10 juni t/rn vrijdag 13 juni
I a.s. zal de avondvierdaagse plaatsvinden.
i Alle vier wandelingen starten vanuit •
i Broek in Waterland,

j Startplaats: Schoolplein Ool.s.-I,Room
einde.

i Startti.id; tussen kv/art over 6 en half 7
I Opgaven, met vermelding van naam, adres,
i gfeboortedatum en voor de hoeveelste keer
i men dit jaar deelneemt, moeten uiterlijk
I 24 nei binnen zijn bij: W, Driver, Buiten-
i i/eeren 17^
: Kbaten: kindereh van 10 t/m 13 jr f 2,85

l4 jr en ouder f 3-,^3
I Ilierbi j is integrepen f 0,10 administra-
;tiekosten.

idoo

Igee
Icof

h;at
V an

pet
p.I
tied

biu

iira

• Spreuk van de week;

Om de dorst te lessen

gebruike men andere- flessen !

=r=VOORJAARSVERKOQP==

Op zaterdag, 24 mei a.s. houdt de Welfare
van het Rode Kruis een voorJaarsverkoop
op de "Groene Luiken" van "De Bonte Os"
te Monnickendam, vanaf 10 uur. Bij regen
binnen, ledereen hartelijk welkom.

=:=PARTIJ VAN DE ARBBID==

Openbare partijvergadering PARTIJ VAN DE
ARBEID, Broek in IVaterland bij de heer
Hoffmann op rnaandag 26 mei te 20.13 uur.
Adres: Havenrak 25, Broek.

Agenda: Verslag aprilcongres van de con-
gresafgevaardigden Kingua en Rozendaa.1
o«a. over Navo on regeringssamenwerking,
behandeling stukken gemeenteraadsverga-
dering van 27 mei, mededelingen over de
v/oningbourcommiGsie van de PvdA, afde-
ling Broek in Waterland, i.v.m. de gere-
zen problemen bij de woningbouw in onze
geraeente, speciaal v;.b.t. de woningwet-
woningcn.

==VERZILVERING VAKANTIEBONNEN:^=

Zaterdag, 24 mei van 13 - 17 uur kuht u
vakantieboekje + bonnen inleveren bij:
P. Kooyraan, De Vennen 13,
Broek in IVaterland.

==0UD-BR0EK in waterland==
De vereniging -'Oud-Broek" organiseert op
31 mei a.s. ter gelegenheid van haar 10-
jarig bestaan een zg, "Broekerhuizen-
tocht", Een puzzletocht voor iedereen aan
de hand van foto's van huizen of gedeel-
ten.daarvan. Deelnemingsformulieren zijn
verkrijgbaar in de kantine op het voet-
balveld van SDOB vanaf 18.OO uur. Tot:
21 ,.00 uur kan men deze formulieren inle

veren in de eerder genoemde kantine, al-
waar de uit.slag en prijsuitreiking zal
plaatsvinden om 22.00 uur.
De deelneming staat open voor iedereen.
Kosten: f 1,— p^p.

IVegens overvloedige copij kan niet alles
worden geplaatst.- wordt in volgend num-
mer gepubliceerd.

==BURGERLIJKE STAND==

Nico H.IV. de Gier, 28 jr. en
Roelofje J. Zwiers, 23 ju.
Han Keff, 26 jr. en Marjan
Kroonenburg, 25 jr«
Roelof Scholten, cud 91 jaar,
w.v. H. Koster;
Louise Nuijts, oud 54 jaar,
e.v. J.M. de Ru.

Cndertr.

Gehuwd:

Ovcrl.:

Voor gezins- en bejaardenhulp

kunt u zich v/enden tot:

Mw. Van Montfrans - tel. 1273

Havenrak 27 of

Zr. Grouse, Nieuv/land - tel. 1255

17 E T S \y I N K E L

ledere eerste donderdag van de maand
van 20 - 21 uur in het Wijkgebouw van

het Groene Kruis !


