
27 raei 1976
nr. 685

/XU:

UITDAM

ORX3AAN VAN DE STICHTING J9E 5ROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap", Mw.B.Blufpand-

.Sinot^^Dr.C.Bakkerstraat 12, tel. 1562

:=AGENDA==

30 mei Nut: Kamerorkest Camerate
15 t/m 18 Juni Avondvierdaagse
7 t/m 15 augustus Broeker Feestweek

==NIEtJWE GEMEENTE-AMBTENAREN==
Zeals u wel zult weten, hebben vrijwel
gelijktxjdig een aantal gemeente-arabte—
naren door verschillende omstandigheden
de dienst verlaten. Inmiddels zijn alle
vier vacatures opgevuld. Het lijkt ons
goed u mede te delen, welke namen bij de
nieuwe gezichten behoren. Op papier stel
len wij daarvoor aan u voor:
de heer H.M. Burghout als 1e ambtenaar
ter secretarie (opvolger van de heer
Cornelissen);
mevrouw M. Alta—Boom, o.a, belast met
beheer postagentschap (opvolgster van
mevrouw Schrama);
de heer L. Meints, werkzaam aan afd. Fi-
nancien (opvolger van de heer C, Schrama)
de heer J. van Riessen, geraeente-bode
(opvolger van de heer M. Plas). J
V/ij vertrouwen, dat alle genoemden op kort
termijn een goede verstandhouding zullen
weten op te bouwen met onze inwoners.

==REHABILITATIEPLAN==:
Cm u in kennis te stellen met het voorne-
men van het gemeentebestuur om een reha-
bilitatieplan op te stellen voor het
dorp Broek, is enige tijd geleden binnen
het plan-gebied een brochure verspreid.
BiJ die brochure was o«m. gevoegd een
enquete-formulier. Hoewel reeds een vry
groot aantal enquete-formulieren zijn te-
rug ontvangen, zou het toch prettig zijn
indien nog meer betrokkenen de gestelde
vragen willen beantwoorden. Daarom wordt
u vriendelijk verzocht om, indien u dat
nogniet gedaan heeft, alsnog het for-
mulier in te vullen en te bezorgen ter
gemeente-secretarie. Gaarne voor 8 juni
a.s. Voor uw medewerking gaarne reeds
bij voorbaat bedankt.
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Redactie-adres mededelingenblad:
H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
tel. 1^65

==AVONDVIERDAAGSE==
Ook dit jaar zal er vanuit Broek in
Waterland een AVONDVIERDAAGSE worden ge—
organiseerd en- wel van 15 t/m 18 juni
a.s. Voor de wandelingen rondom Broek
zal de start zijn vanaf het parkeerter-
rein aan het Nieuwland tussen kwart
over 6 en half 7.
Met vermelding van naam, adres, geboorte
datum en de hoeveelste keer men dit jaar
meeloopt kunt u zich opgeven t/m woens-
dag 3 juni a.s. bij:
W. Drijveri Buitenweeren 17
Mw. v.d. Vis, Aandaramergouw, Zuiderwoude

Kosten: t/m 13 jaar f 2,85
l4 jaar en ouder f 3,85.

N.B, Op vertoon van lidmaatschapsdiploma
1976 genieten seniorleden van de NWB een
reductie van / 0,75 en juniorleden
(t/m 13) een reductie van / 0,50.

==C0NCERT IN N.H--KERK=
Nog even een opwekking voor het concert

e te bezoeken, dat op a.s. zondag, 30 roei
wordt gegeven in de N.H. Kerk te Broek.
Optreden van het Ensemble Camerata '54
Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij I

:==WANDELING DOOR BR0EK==
In een beperkte oplage is zojuist de
tweede, gewijzigde druk verschenen.van.
het fotoboek WANDELING DOOR BROEK in het
begin van de 20ste eeuw. Prijs / 17,50
Af te halen: Havenrak 1.

==WEER ZATERDAGVQETBAL BIJ S.D.Q.B.?==
In S.D.O.B.-kringen blijkt, nadat enige
jaren geleden het zaterdag-voetbal ter
ziele was gegaan, toch weer belangstel-
ling te bestaan om in de zaterdagcompe-
titie te gaan spelen. Om een team goed te
laten functioneren zijn evenwel minstens
14 spelers nodig. Dat aantal is nog niet
bereikt. Aangezien binnenkort de in-
schrijvingen voor het nieuwe seizoen aan
het bondsbureau van de K.N.V.B. moeten

2.O.Z.



v;orden gedaan, wordt iedereen, die be-
langstelling voor het zaterdag-voetbal
heeft, opgewekt zich -liefst op korte
termijn- in verbinding te stellen met de^
wedstrijdsecretaris van SoD.O.B,, de heer
ToE« Hooijer, Wagengouw ^8, tel« 1^83 of
met het verenigingssecretariaat, Dr- C«
Bakkerstraat 13, tel. 1339

^:=MENSEN IN NOQD==:
Namens de Stichting "Mensen in Nood" te
's-Hertogenbosch, wil ik alien die heb-
ben meegewerkt aan de kledingaktie har-
telijk danken voor de medewerking; op«
brengst 3000 kg van Broek in Waterland.

L.C. Huis

==OPPASCENTRALE^=
Voor een oppas 's avonds of in de school4
vakanties, ook voor overdag, kunt u bel-:
len naar mevrouw Kruidenier, Molengouw
bjj AS, tel. 1636-
Wilt u tijdig uw oppas bestellen ?
U bent v.Bi!pli.cht--de measjes haar hui'S te •
brengen.

==OVERBLIJF.GELEGENHEID=^
Na de grote vakant'ie" kan de overblijfge- i
legepheid. gaan starten- Een ruimte daar- ^
voor is gevonden in een lokaalin de oude
lagei^.e^.,School. aan-.^het Roomeinde; Vanuit

,W.e;r^grpep "Ov,erbli-jven'f zal, .een stich
ting worden gevormd. Bestuursleden:
Mw. M. Struick, Roomeinde 6,,. tel-, 1296
Mw.. A. Verstrate, De Woudweeren 12', tel. .
1567, Hwo A.Pronk, Buitenweeren 2,tel.1923

de Lugt, Oosteinde 36, tel. l6^f8 • ;
Hw.A, Kesselaar, Oosteinde 20, tel. 176^^:1
Inschrijformulieren.en inlichtingen. "bij• I
bovengenoemde adressen. • • ]
Kosten: inschrjjfgeld / 10,— per kind per
jaar, per overblijfdag f 1,30.
Qproep: Wie heeft' nog bruikbaar meubilaii
boeken, .strips, speelgoed voor ons ?

, .==GEZINSHULP^= .

voor geains- en bejaardenhulp kuht u
zieh wenden tot:

rae.vrou.w Van Mohtfrans, Havenrak 27

tel. 1273- •— liefst' tussen I3.OO en
1^.00 bur.' . ' . -

. ==BIjEGERLIJKE STAND==

ueboren: DanielGle dochter'van-MiW. Roth
•eh' A; Mens

Ondertr.;•Arie.Kaars 21'jaar en" Dina
r Reedijk, 21.jaar.-

Overl,: Grietje Buitenhuis, 6ud'78 jr
WoV. P. Pprsius

Spreiik ,van de week:

Met 'de oppas
Wandeling "door Broek

^

Bloemen bestellen.

"Arosa" bellen M.
Gaiggouw 28, Broek in V/aterland.;.
tel^o .1684 b.g.g. 020-731324

De Onderlinge Brandverzekering
"Broek in V/aterland".

is er ook voor u !

Uiterst lage premie (vanaf f 0,40 per
duizend)

Coulante schade-afv/ikkeling

Geindexeerde polissen

Inlichtingen: Onderlinge Brandverze
kering

Broek in Waterland: tel. 02903-1269
en 1619

Monnickendam; tel. 02993 - 1804

ledere eerste donderdag van de maand

Wetsv^inkel !I

van 20-21 uur in het IVijkgebouw
van het Groene Kruis

...-==BRQ£KER BEJAARDENTOCHT==
"Uitgewuifd door vele familieleden en
bekenden verlieten de-Breaker bejaarden
maahdag j.l. hun dorp voor het houden
van hun jaarlijkse uitgaansdag. Ook dit
Jaar was dit v/eer mogelijk geworden door
de hoge opbrengst van de voor dit doel
ge.hcuden.tdllect-e,; welke-.bijna / 3OOO,-
had opgdbracht. Van deze plaats willen
we alien hartelyk danken door wie deze
tocht weer mogelijk is gemaakt. De reis
liep via Weesp en Ankeveen naar ,Loos-
drecht, waar koffie met appeltaart voor
consumptie gereed stond. Velen maakten
hier van de gelegenheid .gebruik een
kijkje te nemen b^' de in grote hoeveel-
heid afgemeerde Jachten. Van Loosdrecht
glng de rit door het Gooi naapZeist er
vandaar door de Utrechtse Heuvelrug en
de Amerongse Berg naar Renswoud.e, waar
de liinch genuttigd werd. Na nog wat te
hebben rondgewandeld gingen we weer ver
der door de prachtige bpssen van de
Veluwe naar "Paleis Het Loo in Apeldoorn
waar rijtuigen en auto's worden tentoon-
gesteld, die vroeger, door de Koninkljjke
f-amilie we.rden gebruikt. Dit faezoek wer
door •a:ilen Op prys gesteld. Velen maak
ten ook nog een v/andeling door de scliit
terende bossen, di.e het. paleis omringen
Door de krco'hdp'mein.en en Garderen kwame
We op de snelweg ui't,. waarover we in
korte tijd in Baarn aankwamen, waar we
dineerden. Een ieder liet zich dat goed
smaken. Traditieg.etrouw kwamen w.e te
laat in Broek aan, doch het Fanfarekorps
van Zuiderwoude en leden-van.het Korps
Rykspolitie waren op ons blyven wachten
en zorgden voor een muzikale en veilige
bihnenkomst in het dorp. In restaurant
Cohcordia werd de tocht onder het genot
van een kopje koffie ontbonden. We kun-
nen j-/eer terugzien op een door reisbu-
reaii Hooi jberg uit De Ri jp .goed georga-
niseerde rei..s, die. raede -d.ankzy he.t schit
terende weer",' tot'een succes werd.

Namens Commissie ' '
Autotocht Bejaarden
CcJoM. Gerssen


