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ORGAAN VAN DE STICHTING „DE DROEF<JiR GEMEKNSCHAP'

Secretariaat Stichting Redactieadres mededelinp;enblad:
'^De Broeker Gemeenschap"» Mv/. B. Blufpand- H.W, Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot, Dr. C. Bakkerstr. 12, tel. 1^62 tel. 1465

==AGENDA==

29 jul Vergadering Gemeenteraad
9 t/m 16 aug. Broeker feestv/eek
30 aug Gymnastiekver. "Sparta"; strand-

wandeldag . ,

==VERSCHIJNINGSDATA==

IVij herinneren eraan, dat ons eerstvolgen-
de nummer verschijnen zal op donderdag,
7; augustus a.s. Daarin zal uitgebreide
i-nformatie over de feestweek v/orden opge-
nomen. Copy inleveren uiterlijk raaandag,
k- augustus a.s..

==3e LOTERIJ TREKKING SDOB==
Op donderdag, 3 juli j.l. is ten over-
staan van notaris rar. M.A. Wisselink te

Purmerend, de derde trekking gehouden van
de voetbalvereniging "S.D.O.B.".
Op.nieuw werden acht prijzen uitgeloot.
D.e v/innende nummers waren:

1. een tv/ee-sits-bank (skai) 1268
Re een Smyrna tafelkleed 1707
3. een badhanddoek (met washandje) 2308

een pedaalemmertje 667
5. eau de toilette 6162
6, een parker-pen ^027
7» een plantenrekje 58^7
8, een frutselrekje 1175

Aangezien de lotenverkoop niet helemaal
naar wens is gegaan, is aan de minister
van justitie uitstel gevraagd voor de
twee nog resterende trekkingen. Het ge-
vraagde uitstel' is inmiddels verleend,
in verband waarmee de eerstvolgende (en
vporlaatste) trekking zal worden gehouden
in September a.s.
Voor zover bovenvermelde prijzen nog niet
aan de winnaars zijn uitgereikt, kunnen
zij worden afgehaald bij de fam. Hoekstra, |
De Breeck 11. |

C. Leegv;ater, seer. SDOB i

==OPENING NIEUWE SCHOOL==

Wie helpt ons aan een goede, leuke.,
originele naam voor het nieuwe scholen-
complex...mi dit-zijn voltooiing nadert,
&e beste inzending wordt beloond met
een leuk prijsje. Voor belangstellenden
is er 's avonds na de officiele opening
"OPEN HUIS", om do inrichting van de
nieuwe school te bewonderen.

Tevens zullen de kinderen hun visi^ op
de bouw van de nieuwe school geven in
de vorm van zelfgeraaakte tekeningen. Om
deze expositie op te luisteren verzoe-
ken wij een ieder die nog in het bezit
is van foto's of gemaaJct werk van zijn
Broeker schoolperiode, ons deze in
bruikleen te geven.
Inzendingen gaarne voor 15 September a.s
bij hr. J. de Waal, Binnenweeren l4, tel
1971.

==RAADSV£RGADERING==

Op dinsdag, 29 juli a.s. vindt een
raadsvergadering plaats. De agenda is op
het moment van deze publicatie nog niet
bekend. De op deze vergadering betrek-
king hebbende stukken, zullen voor be
langstellenden ter inzage liggen ter
gemeente-secretarie (Kerkplein 6) vanaf
21 juli a.s. op alle werkdagen van
8.30 - 12.30 uur.

==KYNOLOGEN CLUB "WATERLAND" i.o.==

Het voorlopig bestuur van bovenvermelde
club verzocht ons ruchtbaarheid te ge
ven aan de oprichting daarvan. Uit de
ons toegezonden circulaire neraen wij het
volgende over:
"De oude streek l/aterland, met de grote
polders de Purmer en de Beemster en met
de bekende dorpen en stadjes Broek in
Waterland, Edam, Volendam, Monnicken-
xiam. Graft en de Rijp en het streek-



centrum Purmerend, heeft de laatste de-
cennia een ware invasie van nieuwkomers
beleefd. Merendeels stadsraensen, die de
rust en ruimte van dit gebied prefereren
boven het drukke leven in de overvolle
steden.

Velen van hen hebben zich inmiddels ook
een huisdier aangeschaft want ook voor

Ide dieren is hier voldoende ruimte#
iVogels, konijnen, hamsters, katten# •••••• •
I en vooral honden#
I Voor die duizenden hondenliefhebbers was
I in Waterland geen vereniging, geen con-
itactcentrum. Velen zijn dan ook noodge-
!dwongen lid geworden van een kynologen
1club in Amsterdam, Zaandara of West-Fries-
1land.
iHet moest er wel van komen; een eigen
ikynologenclub voor geheel Waterland.
IEn die werd op 17 juni j.l* dan ook door
ieen groep initiatiefnemers opgericht on-
jder de naam Algemene Kynologen Club
I'• Waterland" met een voorlopig bestuur.
Uiedio augusi^s gaan in diverse pl^tsen,
ionder meer ifi Edam en Purmerend, de eer-
iste cursussen van start voor gehoorzaam-
iheid en'gedragv Speciaal voor de jacht-
Ihonden komt: ar-ieen trainingsprogramma vooi
ilat^ere^ deelname aan veidoefeningen en
ivoor>"'waak~. ©n verdedigingshonden is er
lieT^eneens een cursus gepland.
iD^arnaast komen er cursussen voor algeme-
ine kynologische kennis•en-dieren-EHBO.
[Alle cursussen en trainingsprogramma's
jZi^len door deskundige. instructeurs wor-
Iden verzorgd, onder supervisie van de be-
ikende hondenafrichter en jager G.Verschogir
MHet-correspondentie-adres is: ^
iHevr. De .Vries, P.A. Kramerhof 2, l^urmer-j
lend, tel.. 02990 -r 30217-

=::=COLLECTE=:=

pe collecte voor,het Rode Kruii^j-heeft in
de gemeente Broek in Waterland .-een be-
drag van / 1766,i|-5 opgebracht verdeeld
in Broek / 1265,95i Uitdam / 310,-- en
Zuiderwoude / 190,50.
Severs en collectanten vriendelijk dank !

~ " Fi" Brouwer-v.d. Zee.

.==BURGERLIJKB STAND==

C^eboren: Anja d.v. C. den Rooijen en
G.0.E. v^ Willigenburgi

.dndertr.:Robert Verhoef, 3Q . jaar en
Geertruida Benes 17 jaar.

Overl.: Thomas Bijl, oud 8^ jaar,
e.v. C. Voogt;
Dirk Bouwes, oud 65 jaar,

„ e.v-. A.^-Glastra.,

i I

Voor gezinsverzorgihg en bejaarden-

hulp kunt u zich wenden tot:

Mevrouw G.W. van Montfrans -

t el. 12731 Havenrak 27.of

Zr. Grouse -, Ni euwland - t el« 1255

Woningruil

Aangeboden een ^-kamerwoning, grote
woonkeuken, badkamer, cv, zolder en
box. - voor en achter balkon. -

Huur: / 282,10 per maand. -

Gevraagd eensgezinswoning in Broek in
Waterland of omgeving.

Inl.: tel. 365^53 Amsterdam.
Hogere huur geen bezwaar.

Slijterij 'tPlein

Speciale aanbieding

1 liter sherry /

0
00

sherry met gratis glas " ^,95

Rose d'Anjou " 3,10

Rose de France (3 flessen)" 9,95

In het verv-olg-i-.'s maands-gs en ' s

dinsdags gesloteh.

Spreuk van de week:

Zoals het hondje thuis blaft,
blaft het nergens..

Mevrouw F. Brouwer, Broekermeerdyk 6
tel. 02903— t: ;;

GEDIPLOMEERD PiSDIGURE

Behandeling. na afspra^, ook aan
huis. .-p Op advies van de dokter ook
aanmeten van steunzolen en elastieke
kousen.

Uw bruiloft "-7 receptie of

familiefeestje

wordt uitstekend verzorgd door:

Restaurant "G on cor d i a"
annex slijterij

Dorpsstraat 1.7- Broek in Waterland
tel. 02903 - 1206

Wetswinkel

ledere eerste donderdag van de

maand van 20.00 tot 21.00 uur

in het Wijkgebouw van het

Groene Kruis !

Bloemen b e s t e 1.1.. e n ?

"Arosa" bellen !!

Galggouw 28, Broek in. Waterland
tel. ASSk b.g.g. 020 - 73152^


