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SecretariaatSticiting Redactie-adres mededelingenblad;
De groeker Gemeenschap". Mw.B.Blu^pand- EAU Eppenga, Buitenv/eeren 1,

Sinot, DroC.Bakkerstraat 12, tel. 1562 tel. 1^65

==AGENDA==
jul Vergadering gemeenteraad

, t/m 15 augustus Broeker Feestweek

=r=VERSCHIJNDATUM==
Na dit nummer verschijnt ons blad voor
heteerst weer op 3 augustus a.s. Daarna
weer gewoon cm de veertien dagen. Copy
inleveren uiterlijk de maandag voor de
verschijndatum.

—AKTIE "FIETS VEILIG"a=
Op zaterdag, 19 juni j.l. vond op het kan
toor van de Rabo-bank de uitreiking
plaats van de prijzen naar aanleiding
van de gehouden aktie "Fiets veilig".
De jury, bestaande uit de heren J.L. van
derjPauw (groepscomraandant rijkspolitie)
K. Swart (hoofd Ool.So—I) en A.6. Plomp
^^S^e^etaris van de bank), had de moeiiyke
t. k uit een 30-tal goede inzendingen de
winnaars c.q, winnaressen aan te wijzen.
Be T^iteindelijke winnares van de nieuwe

w®rd Corrie Ploeger uit Uitdam,
terwijl de 2e prijs een geldbedrag ad
f 75,— ging laar Willem Feltkamp uit
Zuiderwoude. De 3e prijs ad f 50,— ging
laar Yoeri Pronk uit Broek in Waterland.
De jury vond tenslotte de tekening van
Danialle van Vuure uit Broek in Waterland
jezi^en de leeftijd, n.l. 7 jaar, eveneens
een prijs waard* Zij kreeg de ke prijs^

(een bedrag ad / 25,--*
Met jie nededellng dat in het najaar waar««
schi-jnlijk weer een internationale prijs-
vraag voor de jeugd wordt gehouden, werd
deze--gezellige bijeenkomst gesloten.

Bioemen bestellen ????

"A r o s a" bellen !!

Galggouw 28, Broek in Waterland

tel. 1684 bog.g. 020-731524

==:0PBRENGST GOLLECTE==
Be collecte voor het Rode Kruis heeft
een totaalbedrag opgebracht van f 1992,85
te weten Uitdam / 262,75, Zuiderwoude
f 321,50 en Broek f l4o8,60.
Alle gevers en collectanten bedankt.

Fo Brouwer-v«d. Zee

==BIBLIOTHEEK=r=

Gedurende de vakantie-periode van 1 juli
tot 15 augustus zal de bibliotheek
maandagmiddag gesloten zijn.
Voor de maandag- en donderdagavonden gel-
den de gewone openingsuren.

==TAFELTENNISVERENIGIMG==

Een vereniging draait ora leden. Zij immers
bepalen het bestaansrecht. Slechts alleen
gesteund door leden zal een sportvereni-
ging financieel moeilijk overeind kunnen
blijven. Sympathisanten, donateurs, z|jn
nodig ! Zij immers steunen zo*n vereni
ging met een geldelijke bijdrage.
Ook de tafeltennisvereniging "Sparta"
zou gaarne de financiele basis willeii ver-
breden. Vandaar dat zij een aktie voorbe-
reidt ter werving van donateurs.
Op de Oudhollandse Markt, die op l4 augus
tus a.So zal worden gehouden, zal ook de
tafeltennisvereniging met een kraam aan-
jwezig zijn, waarin met behendigheidspeli
jletjes leuke prijsjes zijn te winnen.
Voorop echter staat het doel:

"Donateurs werven!"
Behalve dat de vereniging financiele steun
verkrijgt, de donateurs verwerven zich
ondermeer het recht gratis de wedstr^den
by de wonen, die "Sparta" in diverse af-'
delingen speelt.
Nadere by'zonderheden kunt u op de markt .
jverkrijgen, maar neem in ieder geval vast
1/ 5,— mee om u te laten noteren als dona-
i"teur. rr ^ T, V

Het Bestuur.



==IJSCLUB==

L-^den van de ijsclub en mensen-die-dat—
alsnog wensen te worden van 16 jaar en
ouder, en in enigerlei mate van de eigen
serieuze bedoelingen overtuigd, kunnen
vanaf nu tot december iedere v/oensdag~
avond van half acht tot Hh negen uur deel
nerrien aan een schaatskonditietrainingo
Deze training wordt georganiseerd door d
iosclub van buurdorp Holysloot, vindt
plaats op de sintelbaan van sportpark
iilzenhage in Amsterdam—Noord, staat onde
leiding van erkend trainer Willem Blak-
born en kost twee tientjes inclo
Melden voor aanvang ter plekke of even
kontakt opnemen met Jaap Blakborn, seer,
Ijsclub Broek in Waterland, telo 191^,

==REGELING DBOOGTEBESTRIJDING=:=
in perioden van langdurige droogte kunner
landbouwbedrijven, rijksspuiten van de
organisatie B.Bo in huur verkrijgen ten-
einde met behulp hiervan de bevloeiing
van het land'beter te-'kunnen regei'en\."'
Aanvragen hiertoe moeten door de betrok-
kenen worden gericht aan;
Gewestelijke Raad van Noord—Holland voor
het Landbouv/schap
Kenaupark 28, Haarlem
tel. 023 - 310001

Aan het gebruik van de spuit zijn de vol-
gende kosten verbonden:
I0 een bedrag voor verzekering, af te

sluiten bij Centraal Beheer te
Apeldoom;

2o een bedrag voor algemene kosten;
3o een kilometervergoeding voor transport

van de spuit en controle-ritteno

==FEESTVVEEK==
.n de komende weken zult u het programme
. luis ontvangen van de Broeker Feestv/eek.

Ditmaal staat deze week weer in het teken
van een tweekamp tussen Broek in V/aterland

>n Ilpendam. Allerlei verenigingen zijn al
iruk doen^e hun aandeel in het programme
'"oor .te be^eiden. Er is weer voor ieder
wat wils..Uiteraard ontbreken niet de
vaste punten als openluchtbal, markt,
uurwerko. Wat het vuurwerk betreft; vorig
aar'was het een b^jzonder feestelijk ge-

uicht om tijdens het vuurv/erk al die ver-
ichte en versierde bootjes op het Haven-
ak te zieHo Wie dit jaar dear (weer) aan
ee wil doen, wordt verzocht zich op te I
even by de heer W. van Meel, Parallelweg'j

==OPPAgCENTRALE==
oor een oppas Vs avonds of in de school-
akanties, 00k voor overdag-,. kunt u bellen
aar mevrouw Kruidenier, Molengouw bii 48
el. 16360
ilt u tijdig uw oppas bestellen ?

J bent verplicht de raeisjes naar huis-te
rengen I

Ondertr.

Gehuwd:

==BURG3RLIJKE STAND==
Nicolaas Hogeveen, 39 jaar eh
Jantina J W Bbhne, 24 jaar.
Jan Willem den Hartog, 27 jaar
en Marietta Joanna .Francisca
Rozestraten, 23 jaar.

(zie vervolg)

ehuwd: Kaars. Arie, 21 jaar en
Dine Readijk, 21 jaar,

^jverl^ Jan C Posch, oud 78 jaar, e.Vo
L. de Oude;
Hamersma, Meindert J,, oud 74 jr,

==TUIN KLEUTERVREUGD==
et blijkt, dat de tuin rondom kleuter-
chool "Kleutervreugd" nog regelmatig
ordt gebruikt als sport- en speelterrain
oor (oudere) kinderen. Gevolg hiervan is
. enkele malen geweest kapotte ruiten en
idere baldadigheid. Het gemeentebestuur
1 er nog eens uitdrukkelyk de aandacht
) vestigen, dat dit terrein geen openbaar
)eelterrein is. Op de ouders van de daar

d̂e omgeving wonende kinderen wordt een
ringend beroep gedaan deze daar niet te
.aten spelen.
.j constateren van beschadigingen Sod.
lien de herstelkosten in rekening worden
bracht bij de daderCs).
t schoolterrein aan het Nieuwland is wel

xengesteldo Uiteraard is dit openstellen
geen yrybrief voor het aahbrengen van be-

ladigingen. Ook jtiier.geldt de regel;
dader betaalt I

3ovendien is sinds.kort een speel- en
-rapveldje beschikbaar aan de Wagengouw®
fet gemeentebestuur hoopt daarmede velen
.n die omgeving een plezier gedaan te

bben.

Op 30 juli 1976 zijn:

Mo Plas en
Ao Plas-Beets

43 jaar getrouv/d.
Ter gelegenheid hiervan houden zij
receptie op zaterdag, 17 juH a.s,
van 15o00 —17o00 uur in restaurant
"Neeltje Pater".

Hun kinderen en kleinkinderen
De Draai 4 - Broek in Waterland.

Voor gezinshulp en bejaardenhulp kunt
u. zich v/enden tot;

mevrouw Van Montfrans, Havenrak 27
tel. 1273 - liefst tussen 13.OO en
l4oOO uur.

Iedere eerste DONDERDAG van de maand;

We.tswinkel !!

in het Wijkgebouw van het .Groene
Kruis - -van 20 - -21 uur I

Mevrouw F. Brouv/er, Broekermeerdyk 6
• •-tel. 02903 - 1412

• GEDIPLOMEERD PEDICURE

Behandeling na afspraak. - 00k aan huisp
Jp advies van de dokter 00k aanmeten van
steunzolen en elastjeke kousen.
3preuk van de week:

(D) room-ijs


