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==AGENDA=:=

31 mei Vero Oud-Broek in Waterland:
foto-puzzletocht

5/6 jun Bevolkingsonderzoek
6 jun Het Nederlands Kamerorkest

(NoHo .Kerk)
7 jun lo Leef-je-uit-en-kiieder-in

IIo Uitstapje Kleindierensport-
vereniging

9 jun Bejaardentocht
10 t/m 13 jun Avondvierdaagse
17 jun Raadsvergadering
9 t/m 16 aug Broeker feestweek
30 aug GymnoVero Sparta: strandwandeldag

==:BEVOLKINGSONDERZOSK==: ^echtpaar van buiten Broek in Waterland
^iededeling I jkamers toegewezenoDe jongste hiervan is
Op de oproepkaarten van de inwoners van 78 jaar en de oudste 91 jaar oudoDoor een
Zuiderwoude en Uitdam zijn enige onjuist^ ruirn aanbod op de markt was het mogelijk
gegevens opgenomenoDe doorlichtingsauto ;om voldoende personeel aan te trekken^
staat te Zuiderwoude bij de kerk op don- IVoor de ziekenverpleging komt raevr»Kempen
derdag 5 juni van 13°30-15''00 uurols men juit Monnickendam;als hoofd van de huis-
op die tijd verhinderd, dan kan men 00k jhouding raevroSchuurman uit Purmerend en

ials kok is benoemd de heer Bakker van De
jRijp,raomenteel nog werkzaam in de "Ilpen-
Ihof" te IlpendamoTot administrateur in

____________ |part-time dienst is benoemd de heer G«H«
van i8o00-20o30 uur, op 6 juni van 9o3Q~ Konijn uit Edam, die eenzelfde funktie be-
12o00 uur en van 13«'30--15<'Q0 uuro Men Ikleedt in het nieuwe bejaardencentrura

"De Meermin" te Edam»Allen, de directrice
met haar staf en het overige personeel.

in Broek terecht

Madedeling II
De doorlichtingsauto staat in Broek op
donderdag 5 juni van 15° ^3-16 o30 uur en

v.'ordt verzocht zich zoveel mogelijk aan
de tijd te houden, op de oproepkaarten
vermeldo Bij verhindering kan men ook op zien met verlangen uit naar de dag waarop
bovenstaande tijden terechto
Mededeling III
Denk ook om het urine-onderzoek! Flesje
avondurine meebrengen, voorzien van eti-
ketje met naam, adres en geboortedatumo
Zie voor nadere gegevens het vorige nura-
mer van dit blada

==NIEUWS Voho BEJAARDENCENTRUM==

jgras is hier en daar zelfs al zichtbaar«
jAlIes bij elkaar belooft het sen fraai
geheel te wordenoln het grote huis wordt
in snel tempo gewerkt en de verwachting
|is gerechtvaardigd,dat de geplande open-
lingsdatum van omstreeks 1 juli 1975 za.1
jworden gehaaldoVoor plaatsing in het gro-
jte huis staan thans 23 alleenstaande in-
Igezetenen van Broek in Waterland gene-
jteerd, terwijl drie van de viel* tweeper-
Isoonskamers door Broeker echtparen zullen
iworden bezetcWellicht een hoopvol. bericht
jvoor woningzoekende inwoners van Broek in
Waterlando Van de overbidjvende plaatsen
zijn voorlopig aan 7 alleenstaanden en 1

het huis bewoond gaat worden en het werk
kan beginnenoZodra er verder nieuws is
•van "BROEKERHAVEN" hoort u van onso

Het Bestuur

==LEEF-JE-UIT-EN-KLIEDER-IN==

iOp. zaterdsig 7 juni wordt door "de Rekrea-
itievereniging en gymnover. Sparta een re-
jkreatiedag georganiseerd op het sportter-

Zoals duidelijk aan alles te zien is na-srein en in de trainingshal«Op het veld en
dert "BROEKERHAVEN" zijn voltooiingoDe jin de hal is dan voor iedereen,jong en
omringende 22 bejaardenwoilingen zijn nu ioud,groot en klein,leden en niet-leden de
alleraaal gereed en bewoond, of zullen raogelijkheid aanwezig om zich een dag lang
binnenkort worden bev/oondoDe tuinaanleg ^ezig te houden met verschillende vorraen
vordert in snel tempo.Honderden heesters yan handenarbeid,sport en spel.Het is niet
zijn geplant;grasvelden ingezaaid.Het jie bedoeling een wedstrijd te organiseren.



raaar alleen om iedereen de gelegenheid teitelo 1585®
geven "zomaar" een dag plezierig bezig te|===:= =====
zijn»V/ie dat wil,kan er natuurlijk met | ==DANKBETUIGING==
vrienden of vriendinnen best een onder- !Voor de vele blijken van belangstelling
ijiinge wedstrijd van makenoAfwisselend zul4 en medeleven, ondervonden na het overlij-
ien door groepen van beide verenigingdn
deraonstraties gegeven worden:
11o30 u«: judo
13o30 Uo: kast + matspringen
1^«30 Uot ballet
15«30 u»: jazzballet
Aanvang: 10o30 uur
Toegang: gratis
Einde : cao 160OO uur
(Bi j onvjerho.opt. slecht weer." wordt .het
programma uitgesteld tot 14 juni).

==OPBRENGST ASTMA-GOLLEGTE==

iden van onze lieve en zorgzame vader,
jRoelof Scholten, betuigen wij hiermede
i.onze hartelijke dank-

iBroek in Waterland, mei 1975
•Molengouw A-Schweeke

HoSchweeke-Scholten

j Voor gezins- en bejaardenhulp kunt

I u zich wenden tot;
! Mwo Van Mohtffans - tel- 1273

Het resultaat van de Astma-collecte,ge-
houden in de week van 27 april- k mei is
'n groot succes geworden-De opbrongst van
de collecte was dit jaar f 626,met ledere eerste donderdag van de maand,van
Zuiderwoude en Uitdara inbegrepen-Wij vin- Wijkgebouw van het
den 't fijn dit bedrag naar 't Astmafonds
te kunnen'overmaken en daardoor een bij-
drage te kunnen leveren aan het bereiken
van het doel van het Astmafonds-Wij be-
danken de collectanten harteljjk voor hun
bereidwilligheid, en de gevers en geef-
sters voor hun bijdragen-

H,JoM.Vod.Beld-van Delft-

==NEDERLANDS KAMERORKEST==

in het kader van het Holland Festival con->02903-1206
derteert het Ned-Kamerorkest dit jaar
wederom in de N.H.Kerk te Broek in Water- iGediplomeerd pedicure-
land en wel op vrijdag 6 juni a-s-om ROoOOMevr-F-Brouwer,Broekermeerdijk 6,tel
Uur-Dirigent is de heer David Zinman-Uit- '1^12-
^evoerd zullen worden werken van Bach en
2 werken van Mozart (w-o- een vioolcon-
Gert)-Gaarne uw opwekking onzerzijds om
dit concert te bezoeken-

==MBDEDELINGEN BETREFFENDE DE FSESTWEEK==
Voor de markt op zaterdag I6 augustus zijn ^ ^ . .. ^ j

. . T , X.® Galggouw Ro,Broek in Waterlandj
nog een beperkt aantal kramen beschikbaar-; :
Diegenen,die nog niet gereageerd hebben
op de toegezonden circulaire alsmede an-
deren worden verzocht voor 15 juni a-s-
inede te delen of zij een standplaats met
kraam wensen te huren-De markt duurt van

10~l6 uur.Opgaven en nadere inlichtingen
bi j mw-Blufpand,Dr•Bakkerstr-12,t el-15^2
II- Op woensdag 13 augustus wordt weer
het traditionele "vlot,je-varen"beoefend-
Ppgave van deelnemende groepen (van ^ per*-:
sonen) s-v-p-voor 15 juni bijmw-Blufpand
Afhankelijk van het , aantal aanmeldingen
ontvangt men naderhand bericht of inder-
daad meegedaan kan worden-Dit hangt ook
samen met indeling in categorieen (jon-
geren, ouderen,etc)-
III- Op vrijdag 15 augustus wordt tgdens
het vuurwerk een gondelvaart georgani-
seerd,zy het op eenvoudige wjjze-Reeds ^3
"Aanmeldingen zijn binnen.Mochten er nog
botenbezitters mee willen doen,dan gaarne
ppgave vo&r 15 juni bjj V/.van Meel. Paral-
lelweg 1-

==GEVONDEN==

Tussen oud papier voor 0-L-S- I een zil—
veren taartschep- K-Swart,Nieuwland 8,

Havenrak 27 of

Grouse, Nieuwland - tel.Zr

W E T S W I N K E L.

;Groene Kruis !

==SPREUK VAN DE WEEK==

t Zal je schep maar wezen

1255

Uw bruiloft - receptie of familie-
feestje wordt uitstekend verzorgd door
Restaurant "GONGORDIA" annex slytery-
Dorpsstraat 1, Broek in Waterland,tel-

iBehandeling na afspraak,00k aan huis-
'Op advies van de dokten ook aanmeten van
steunzolen en elastieken kousen.

Bloemen bestellen

;"AROSA" bellen-

020 - 73152^

==TARIEVEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN==

19 7 5
De tarieven voor de gemeentelijke.belas--
tingen zijn per 1 januari 1975 als volgt
Vastgesteld en koninklijk goedgekeurd:
Straatbelasting:belastbare opbrengst

gebouwd kO%
ongebouwd

Hioolbelasting :woonhuizen f 65?—
; aansluiting
\ zakenpanden f 75i— p-a-
•Reinigingsrechten: particulier tarief

f 70,—
zakentarief / 95i—

Personele belasting: 375 opcenten op de
hoofdsora- '

^,WORDT DONATEUR VAN DE

BROEKER GEMEENSGHAP


