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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING J)B DROEKER GEMEENSCHAP*

Secretariaat Stichting
"pe Broeker Gemeenschao" Mw.B.Blufpand-

Draai 3ii, tel. 3120.

==AGENDA=:=:
6aug t/m l4aug; Feestweek

10aug t/m l4aug: Kermis

==UITSLAG VERKIEZING 2e KAMER==
Verkieaing
Prov.Stato *74

CDA 222
PvdA 396
VVD 402
PPR 109
CPN 36
D '66 27
DS '70 20
SGP 10

Boerenparty 83
GPV 6
PSP 20

/^KPN 4
Partij V.Bel.bet,
NedoVolksunie
Komm.Eenh.bew.
RPF

- aantal kiesgerechtigden .o,,1b03
- niet opgekomen/ongeld./blancooo,,, 175
- aantal geldig uitgebr, stemmen,,,,I628

Ter completering; Bij de gemeenteraads-
verkiezingen 1974 werden er op de CDA
249, op de PvdA 238 en op de VVD I85
stemmen uitgebracht. Door het deelnemen
van de groepering Plaatselijk Belang is
vergelijking met de 2de Kamerverkiezings-
uitslag niet geheel zuiver,

==VERSCHIJNDATA==:
let eerstvolgend nummer van de Broeker
Gemeenschap zal normaal over 14 dagen
verschijnen (23 Juni),
["ijdens de vakantiemaanden juli en augus-
tus zal ons orgaan slechts 1x per maand
verschijnen en wel op 21 Juli en I8 aueus-

Daarna weer normaal om de 14 dagen,
Kopy dient, zoals gewoonlijk, de maandag
:voor de verschijndatum ter redaktie in-
igeleverd te zijn.

Verkieaing
2de Kamer *

Redaktie-adres mededelingenblad:
HoV/o Eppenga, Buitenweeren 1,
tel. 1465.

==OPROEP VAN HET GEMEENTEBESTUUR==
Diegenen die bereid en in staat zi jn bjj

ziekte van een van onze kleuterleidsters
als vervangster op te treden, worden ver—
zocht dit voor 20 .1uni a.s. schriftelijk
kenbaar te maken aan bet college van
Burgemeester en wethouders.

==MEDEDELING VAN HET GEMEENTEBESTUUR==
Bij Koninklijk Besluit van 23 maart I977
is een wijziging aangebracht in de rege-
ling tot toelating tot de lagere school.
Door deze wijziging is het mogelijk ge-
worden dat in zeer uitzonderliike gevallen
00k kinderen die v66r 1 oktober de 6-ja-
rige leeftijd nog niet hebben bereikt,
maar deze leeftijd v66r 15 oktober be—
reiken in de maand augustus reeds tot de
lagere school kunnen worden toegelaten,
De toestemming kan slechts worden ver—
leend voor een kind voor wie toelating
in verband met ziJn ontwikkeling nood-
zakelijk is en dat direct voorafgaand
aan de datum van de gewenste toelating
ten minste 6en Jaar een kleuterschool
heeft bezocht,
Een dergelijk verzoek kan worden inge-
diend bij het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen, afd, KBO/B, Nieuwe
Uitleg 1 te 's-Gravenhage, In het ver
zoek .dient behalve de volledige naam en
de geboortedatum van het kind tevens te
worden verraeld welke kleuterschool het
kind in het voorafgaande Jaar heeft be
zocht en op welke lagere school toe
lating wordt gewenst (met vermelding van
de volledige adressen),
Het verzoek dient v86r 1 mei te worden
ingediend, echter in verband met het tjjd-
stip van.bekendmaking door het Ministerie
zullen binnengekomen verzoeken na deze
datum 00k in behandeling worden genomen.

GEZINS- EN BEJAARDENHULP
Leidster mevr- M,de Graaf-Back,
Eilandweg 1, tel, 1449, Spreekuur
iedere werkdag van 8,30-9,30 uur.



==KLEINDIijRSPORTVERi;NIGING==
De "Kleindiersportvereniging Broek in Wa-
terland en Omstreken" herstelt een tradi-
tie van Jaaaaren en organiseert op zater-
dag 25 .1uni aoSo een excursie-dag-trip
voor haar leden en donateurso Bij vol-
doende plaatsruimte in de bus kunnen cok
belangstellenden zich aanmelden, uiter-
aard geldt dan; "Wie het eerst komt, enz..
enzo" Het globale programma voor die dag
ziet er als volgt uito
Vertrek 8 uur voor een bezoek aan de
Bloemenveiling te Aalsraeero Daarna zal
een bezoek gebracht worden aan het Sport-
fokbedrijf van de heer Goen Gelein in
Aalsmeer» Een expert op het gebied van de
Kleindiersportc
Na de koffie en lunch-pauze (lunchpakket
meeneraen) gaan we richting Avifauna, waar
voor elk wat wils iets te zien en te be~
leven valto Verder staat op het programma
een boottocht over een van de vele mooie
plassen die men daar aantrefto
Als sluitstuk van deze dag zullen we ge-
zamenlijk een eenvoudig diner gebruiken
en niet te-laat huiswaarts kereno
De Kleindiersportvereniging stelt _zich
tot do.el,..-dat- "samen uit" de "saamhoirig—
heid" bevordert en dat is beiden "goed
voor u"o

Voor inlichtingen en aanmeldihgen zo
spoedig mogelijk, doch tot uiterli.jk
zaterdag 18 .juni aoSo bij. het secretari-
aat; Maja Schoon, Binnenweeren 20, tel
1801 (obk 's avonds)

==BIBLIOTHEEK==•
In verband met de vakanties van de mede-
werksters zal de bibliotheek op maandag
18 .juli en donderdag .31:;:;iuli gesloten zijn,
Gedurende de maand juli zal tevens de
naandagmiddag-uitlening vervalleno
Wie heeft nog steeds van de bibliotheek
een licht-blauwe map met Broeker Bij-
iragen (uitgave van de vereniging Oud-
3roek) in zijn bezit? Gaarne zo spoedig
mogelijk weer terug brengeno

==HET NUT VRAAGT UW AANDAGHT==
iindeli^jk DANSEN in Broek ! I !!

P A A J ^ •• «Cen erkende dansschool uit Amsterdam-
Noord is bereid in Broek in Waterland
roor 't Nut een danskursus (voor beginners!
te geveno Het.spreekt vanzelf dat het
alleen kan doorgaan bij voldoende deel-
nameo V/e willen daarora zo spoedig mogelijk
voor 1 juli aoSo) van u weten of van uw

cant belangstelling voor deze kursus be-
staato Aan het eind van de kursus is er
gelegenheid tot afdanseno
}e lessen zullen worden gehouden op een
insdagavond, Het kursusgeld zal bedragen;

f — voor individuelen
f 220,— voor echtpareno

pe kursus begint na de zomervakantieo

Andere kursussen.
In het komeude winterseizoen organiseren
we ook nog de volgende kursussen, waarvan
we ook vroegtijdig willen weten of u er .
belangstelling voor heeft" (ook voor 1 juli

Engels (voor beginners, gevorderden en
eventueel conversatie)
Vermoedelijk op dinsdagavond
Kosten ^ / 120,— per jaaro

Handwerken ('s middags, dag nog onbekendj
Kantklossen ('s avonds, dag nog onbekend)
Naaien; Kosten / 5,— per les (2 uur)

Dinsdag- of donderdagmorgen©
Heeft u interesse, neem dan, in de maand
juni, kontakt op met Lydia Swart, Nieuw-
land^, telo 1585 (tussen 1o50 en 2.30:
of 's avonds na 7o30)

==FE£STNEBK 1977==
Donderdag 11 augustus a-So wordt, tij-
dens de feestweek, de avond verzorgd
door de Vrouwenverenigingen van Broek
in V/aterlando Hiervoor worden alle
vrouwen uitgenodigd (lid of geen lid)
mee te doen aan een tweekarapo Gezien het
succes van vorig jaar rekenen we op uw
aller medewerking onder het motto;
"Hoe meer zielen, hoe.meer vreugdo"
Degenen, die zich hiervoor op willen
geven kunnen dit doen bij; f

Mevr„Nierop - Molengbuw 23 - tel.lif06
MevroAbma - Overlekergouw3 - telo1262

NedoVer.van Plattelands Vro
NedoGhroVrouwen Bond ...

==REKR"EATiEVERENIGING==
Vrijdag 3 juni. j.lo. heeft -de Rekreatie-
vereniging weer haar jaarlijkse kontakt-
avond gehoudeno Over belangstelling viel
niet te klageno Door de enigszins be—
perkte ruimte was het niet voor alle
aanwezigen mogelijk een zitplaats te
vindeno Ondanks enkele schoonheids—
foutjes kan de vereniging op een ge-
slaagde avond terugzien.. Het bestuur wil
eenieder, die tot het welslagen van deze
avond heeft meegeholpen, hartelijk dank-
zeggen; in het bijzonder de voetbalver-
eniging SDOB voor het beschikbaar stel- V^
len van de kantineo „ ^ t,

Het Bestuuro

==BURGERLIJKE STAND==
Geboren; .Irene, dochtef van~Ho Keff en

Mo Kroonenburgo
Overl. ; Beets, Jacob, oud 73 jaar, ge-

huwd" geweest met Bording,
Maartjeo

==ADVERTENTIES==

PankbetuiKing
Voor de vele leuke en hartelijke atten
ties die ik tijdens mijn ve-rblijf in
het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst
van u mocht ontvangen zeg ik u alien
heel hartelijk danko.

JoDobber-Molenaar
Havenfak 15

Bloemen. bestellen ?? "

" A r o s a " bellen !!
Galggouw 28, Broek in V/aterland
telo 168^0 Bogogo"026=- 73132^0

SPREUK VAN DE WEEK;

Met een dans meer mans !!I


