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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING JDE DROEKER. GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap", Mw»B«Blufpand-
Sinot, Dr.G. Bakkerstraat 12, tel 1562

==AGENDA==

10t/m13jun:Avondvierdaagse
l4 jun :Oud-papier-aktie O.L.S. I
17 jun :Raadsvergadering
9t/ml6aug :Broeker feestweek
36 aug ;Gymn.ver.Sparta: strandwandel-

dag

==VERSCHIJNINGSDATA=^=:

In verband met de zomervakanties en de
daarmede verband houdende geringe ver-
eiiigingsactiviteiten, zal de verschijnirgs
fii^equentie van ens blad lets verrainderen.
Na dit nummer verschijnt het eerstvolgen-
de nummer over vier weken, derhalve op
10 juli. Het daaropvolgende blad zal ver-
s6hij[nen op 7 augustus a.s. met informa-
tie over, .de feestweek.
Copy steeds uiterlijk de maandag v66r de
verschijniiigsdatiim inleveren.

==DIJKSEINDE==

De weg door het Dijkseinde te Zuiderwoude
is thans zover gereed, dat de officiele
ihgebruikneming kan plaats vinden. Dit
zal gebeuren op vrijdag 27 juni a.s. des
middags om 3»00 uur door de heer J.van Dis
lid van het college van Gedeputeerde Sta
tin van Noord-Holland. Na de openings-
ceremonie zal er vanaf ca. 4.00 uur "open
huis" zijn in het Dorpshuis te Zuiderwou
de. Een ieder, die belangstelling heeft,
is daar van harte welkom. Dit geldt na-
tuurlijk in de eerste plaats voor de Dijls
einde-bewoners, doch ook alle anderen
kiiiiinen zonder schroom binnenstappen.

I ^ ==BROEIfc=

:Efn van de vragen, welke bij de foto-
puzzletocht van Oud-Broek werden gesteld,
:Was: wat betekent het woord Broek in de

semens telling "Broek in V/aterland".
Blijkens reacties waren velen daarvan niet
op'- de hoogte.

Redactie-adres mededelingeh blad
H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
tel. 1^65

Dit woord geeft aan een laaggelegen,
drassig stuk grond. Dat dit woord in onze
streek op zijn plaats is, is wel duide-
lijk. Het feomt trouwens in meer plaats-
namen voor: Broek op Lange-dijk, Zuid-
broek, Oldebroek, Bennebroek etc. Ook
in bet Engels en het Duits komt praktisdi
hetzelfde woord met dezelfde betekenis
voor: in het Engels "brook", in het
Duits "Bruch".

=:=SPREUK VAN DE WEEK==

Dijkseindelijk

=SCHOLENCOMPLEX==

Het scholencomplex aan het Nieuwland be-
gint langzamerhand gestalte te krijgen.
Het complex bestaat uit drie.onderdelen,
t.w. een kleuterschool, een lagere scho03
en een gyninastiekzaal. Als eerste onder-
deel is thans de kleuterschool opgeleveid
en in gebruik genomen. De "Havenrakker-
tjes" zijn op 10 juni hun nieuwe school
binnen getrokken.
Daarmede is dan een einde gekomen aan de
tijdelijke huisvesting van deze kleuter
school. Aanvankeiijk is de school gestart
in een leegstaand lokaal van de o.l.s I
aan het Roomeinde. Toen de lagere school
zelf deze ruimte dringend nodig had en
bovendien het aantal kleuters toenam, is
besloten voorlopig twee lokal'en te huren
Deze zijn toen geplaatst op het terrein
naast kapper Kreetz. Zij hebben nu bijna
twee jaar dienst gedaan. Hoewel niet
ideaal, bleken zij toch redelijke moge-
lijkheden te bieden voor het geven van
kleuteronderwijs. Uiteraard in afwachting
van het gereed komen van een "echte
school". Nu is het dus zo ver. Wij feli-
citeren de leidsters, de kleuters en all^
andere betrokkenen met de verhuizing.



jIndezeprachtige,nieuweschoolzalheti
^Kleuteronderwijs(strakssamenmethet1
ilageronderwijs)zekernogbetertotzijh
^rechtkomen.I
iOphetvrijkomendeterrein,waardege-I
IhUurdelokalenhebbengestaan,zalbinneh
ikortbegonnenwordenmetdebouwvaneen|
Inieuwewinkelo»a,voordeheerD«Ploegec|

==RAADSVBRGADERING==

iOpdeagendavoorderaadsvergadering,t4
:houdenop17junia.s.komeno.a.devol4
:gendepuntenvoor:
;a.voorstelvanB.enW.totintrekkingvaii
ihetparkeerverbodopdeEilandweginver4
ibandmethetopheffenvanhetpandEiland
!weg3(TheWoodenInn)alscafe;
Ib.aanvullinglegesverordeninginverban4
imethetuitreikenvaneenlandelijkebe-i
:Jaardenpas(z«g»pas63+)*Naderegege-i
•vensoverhetverkriijgenvandezepaszul4
•lent»z.t.inditbladwordenge'publi-•
iceerd;;i-^
Ic#veerstelvanB»enIV.totins.tellenvan'•
Ieen(nieuwe):6inctiealsfull-timecon-!
iciergevobirhetscholencomplex;•'
id«voorstelvanB»enW«omac.coordtegaari
Imethetjohgsteplan,vandePrbvinciale
il/aterstaatbetreffendeveranderingvan
ihetkruispuntPrbvincialeweg/Dprpsstraa
iiuclusiefverbeteringvandevoetgangers-
1tunnel;
Ie.voorstelvan.B«enW.'omdegeraeen-
^schappelijkeregelingbetreffendehet
:IntergeraeentelijkSamenwerkingsorgaan
•V/aterlandtewijzigen.

==VAKAMTIEHULPGEVRAAGD==

Bijdegemeentelijkebuitendienst(onder-
houdvanplantsoenen,v/egen,stratenetc.!
kiinnenenigevakantie-hulpenwordenge-
plaatst#Werkperiodenaderovereente
kbmen.Salarisopbasisvanminiraura-
jeugdloon.Minimum-leeftijd17jaar,

A^nmeldingentergeraeente-secretarie
(deheerCornelissen)•

rrrrRAADSSTUKKBNTERINZAGE==

IngevolgeeendoordeRaaduitgesproken|
wens,zulleninhetvervolgdestvikken
betrekkinghebbendeopeenkomenderaads*

^ve^rgaderingvooriederebelangstel-;
lendeterinzageliggen.Determijnvani
inzageiseenweekv66rderaadsvergade
ring.Hetinziendezerstukkenkange-
schiedentergemeente-secretarie(Kerk-:
plein6)gedurendedeopeningstijden
(allewerkdagenvan8.30-12.30uur).
Thansliggenterinzagedestukkenvoor;
devergaderingvan17junia.s..

Hetisbovendiehmogelijkeenabonneraent;
opdezestukkenteneraen.Indienmeneen

-dergelijkabonnementwenst,gelievemen
zichinverbindingtestellenmetde
heerCornelissentergemeente-secretarie
Dekostenvaneendergelijkabonnement
bedragenperjaar/23,—(zondernotu-
len)off35,—(inclusiefnotulen)...

Voorgezins-enbejaardenhulpkunt

uzichwendentot::

Mw.G.W.vanMontfrans-tel.1273'

Havenrak27of

Zr.Crottse,Nieiiwland-"tel1255

Wetswinicel

.Iedereeerstedonderdagvandemaand
van20.00-tot21.00uurihhetWijk-
gebouwvanhetGroeneKruisl

Bloemenbestellen?j
"AROSA"bellen.!

Galggouw28,BroekinWaterland

tel.168^,b.g.g.020-731524

'==iMUTATiES•.GEMEENTEPBRSbNEEL==,

:Binnenkortverlatentweepersoneelsleden
;degemeentelijkedienst,:t.w.deheer

K.:#RoskaraenChr.;Broekhuizen»De-heer
Rbskamhee.ftdepeusioengerechtigdeleef-

;tijdtijd.b,e.r-eikt,terwijldeJheerBroek-
:huizeneldi«rseenbetrekkingheeftaan-
Ivaard.

InplaatsvandeheerRoskamisinmiddels
benoemddeheerP«vanZaaneh;indeop-
volgingvandeheerBroekhuizenrabetnog
wordenvoorzien.

.Gediplomeerdpedicure
Mw.,F.Brouwer,Broekerraeerdijk6,
tel.i412.
Behandelingnaafspraak,bokaanhuis.
Opadviesvandedokterookaanmetenvan
steunzolenenelastiekenkousen.

==BURGERLIJKESTAMD==

geboren:SaradyN.Scheepmak'eren
A.M.VandenHeUVel--^v«

gehuwd:NicoH.V/VdeGieroUd28'jaar.DE"B..-R0EKERGEMEENSCHAP'
;met•

•-j-

RoelofjeJ.Zwiersoud23jaar

.TJwBruiloft-Receptie
ofFamiiiefeestje

v/ordtuitstekend.verzorgddoor

RESTAURANT"CONCORDIA"'
annexslijterij

Dorpsstraat1,Broek-inWaterland
tel.02903-1206

W0RDTD0NATEURVAN


