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BROEKER GEMEENSCHAP
VAN sricHrriNG j)n droeker gemeenschap'

Secretariaat Stichting Redaktie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap", Mevr.B.Bluf- H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
pand-Sinot, Be Draai 3o, tel. 3120. tel.

s:=AGENDA==

23 juni : Touwt3?ekkeratoernooi (blj
Jeugdhuis)

1 juli : Rekreatievferenigings
Kontaktavond (S.D.O.B.-
kantine)

k juli : Onderlinge Brandverz.:
Algemene Ledenvergadering
(Scheepskameel, Uitdam)

6 juli : Vergadering Verkeerscomm.
1^ juli : Stijldansavond (Jeugdhuis)

=:=VERSCHIJNDATA MEDEDELIHGENBLAD==

De eerstvolgende uitgave van ens
orgaan zal norraaal verschijnen op
donderdag 6 juli a.s. Daarna wegens
vakantietijd pas weer op donderdag
3 augustus a.s.
Kopij dient uiterlijk op~maandag vSor
de verschijndatum blj de redaktie te
zijn ingeleverdo

=r=:REKREATIEVEREMIGING==

De jaarlijkse kontaktavond zal dit
jaar Op zaterdag 1 juli plaats vinden.
Aanvang: 19-00 uur in de voetbalkein-
tine aan het Leeteinde.

==:VERKEERSCOMMISSIE==:

Op donderdag 6 juli a.s. komt de ver-
keerscommissie in openbare vergadering
bijeen.
Agenda;
1. Verkeerssituatie Leeteinde;
2. Woonerven.

==STEENV/ERPERSCLUB "DE VASTE HAND"==

In het kader van de in Hoorn deze

zomer door deze stad te organiseren
manifestaties "Hoorn, van alle markten

f jthuis". werd woensdag 14 juni j.l. de
: nationale kampioenswedstrijd steen-
* werpen gehouden. Aan deze wedstrijd

namen 13 steenwerpersclubs deel. Onze
club eindigde sll^ ho; 3o
Tevens werd om het persoonlijk kampioeh-
schap gestreden. Hieraan namen 10^
perspnen deel.
Kampioen voor het jaar 1978 werd ons
lid en voorzitter, de heer J.HoW. V/al-
roth, Burg. Paulplantsoen 5» met een
puntentotaal van 15*
Voor deze toch wel bijzpndere prestatie
werd hem door de voorzitter van het

organisatie-comitS de wisselbeker 1978
en een gouden medaille overhandigd.
Een plezierig en sportief resultaat
voor de heer V/alroth en onze club.

Jan Nierop

=:=STIJLDANSAVOND==

Op lA- juli a.s. (en daarna elke tweede
vrijdag van de maand) wordt er in het
Jeugdhuis voor iedereen die niet meer
zo "piep" raaar 00k nog niet "stok" is,
een stijldansavond georganiseerd.
Iedereen die 00k maar enigszins in de
maat kan blijven is welkoml
Aanvang: 20.30 uur.

=t=VAKANTIEREGELING==

Het gemeentebestuur heeft onderstaande
vakantieregeling voor het schooljaar
1978/1979 vastgesteld. Deze regeling
geldt voor de openbare lagere scholen
en de openbare kleuterscholen van
onze gemeente.
Herfstvakantie

Kerstvakantie

Krokusvakantie

Paasvakantie

; van I6 oktober t/m
20 oktober 1978;

: van 26 december 1978
t/m 5 januari 1979?

: van 26 februari t/m
28 februari 1979;

; van 13 april t/m
20 april 1979;

Koninginnedag : 30 april 1979;
Hemelvaartsdag en vri.jdag d.a.v.;

24 t/m 25 mei 1979;
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(vervolg vakantieregelinK)
Pinkstervakantie ; t juni t/m 6 juni

Zomervakantie
1979;
9 juli t/m 17 aug,
1979.

===VAKANTIETI^==
Met de vakantietijd voor de deur lijkt
het ons nuttig u een paar tips te
geven. De praktijk bewijst dat velen,
teruggekeerd van een prettige vakantie,
bij hun thuiskomst tot de ontdekking
komen dat ongenode gasten hun huis met
een bezoek hebben "vereerd". Niet dat

wij dat kunnen voorkomen. V/el is zeker
dat vakantiegangers op ondubbelzinnige
wijze duidelijk maken, dat hun woning
voor langere tijd verlaten is.

Daarora:

- zorg dat uw woning er van buitenaf
"normaal" uitziet, bijv. laat de
planten voor de ramen staan (vraag
iemand er voor te zorgen);

- houd de overgordijnen open (vraag
desnoods iemand ze *s avonds te

sluiten);
- plak geen briefjes op uv/ raam of deur

die kennisgeven van uv; afv/ezigheid;
- zorg dat de post niet uit de brieven-

bus puilt (vraag iemand dit te
regelen);

- laat de buren of familie een oogje
in het zeil houden: geef hen uw
vakantie-adres;

- "etaleer" geen kostbaarheden.

==EUEGEKLIJKE STAND==
Geboren : Wouter, z.v. J.A.W. Wognum

en J.C.H, Puijk.
Tineke, d.v. G. Huiberts en
H,G- Vlug.

Ondertr. : Kelderman, Marten Dirk
Jacob, oud 22 jaar en
de Jong, Lionne Adriana
Christina, oud 20 Jaar,

Gehuwd : Slegt, Gerard Jan, oud
jaar en Punt, Aaltje,

oud 21 jaar.
Karanelan, John Alexander,
oud 22 jaar en Bout, Fiona,
oud 20 jaar.

Overleden : Honingh, Jacob, oud 79 jaar
e.v. C.H, Bark.

==ADVEETENTIES=:=

WONINGRUIL

V/ij zoeken een grotere woning
v/egens gezinsuitbreiding.
V/ij hebben een tv/eekamerwoning
met keukentje, douche, toilet,
centrale verwarraing en een
zolder van 7 meter.
De, huur is f I69,— per maand.
Wij willen graag een vierkamer
woning in Broek in V/aterland.

Burg. Paulplantsoen 8
Broek in V/aterland

KOOPRUIL

V/ie wil ruilen met ons huis op
het KERKPLEIN tegen een vrij
huis met grotere schuur of
garage in Broek in Waterland?
Ons huis bestaat uit;
grote kamer (^x7,50), gang,
keuken, douche, toilet.
Boven 3 slaapkamers met een
kleine slaapkamer.
Overloop met 2 kasten.
In de tuin een schuurtje.

Te bevragen bij:
tel. 02903-1699.

HALLO, Jan, Piet, Klaas of KeesI
Je vrouw niet thuis?

Het eten niet klaar?

Niks aan de hand.

Ze is gewoon even een borreltje
drinken bij HEP,
In 't kleine cafeetje aan het
Havenrak.

Weet je wel?
Kom ookl GEZELLIGl

==:MEDEDELIMGEN==

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek geopend:
maandag ; 15*^5 - 16.30 uur

19.00 - 20.30 uur
donderdag : 19-00 - 20.30 uur,
Roomeinde 3-

GEZINS- EN BEJAARDENHULP

Leidster; Mevr. M.de Graaf-Back,
De Erven I8, tel. I716.
Spreekuur iedere werkdag van
8.30 - 9.30 uur.

1e donderdag van de maand:
wetswinkel I

20.00 - 21.00 uur

Wijkgebouw Groene Kruis

=::=ADVERTENTIES=:=

De Onderlinge Brandverzekering
"Broek in V/aterland" is. er ook
voor u i

Uiterst lage premie (vanaf /0,^0
per duizend);
Coulante schade-afwikkeling;
Geindexeerde polissen.
Inlichtingen; Onderlinge Brand

verzekering
Broek in Waterland: tel.02903-1269
Monnickendara ; tel.02995-1^04

Bloemen bestellen ??

" A r 0 3 a" bellen I I

Galggouw 28, Broek in Waterland,
tel. 1684 b.g.g. 020-731524.

SPREUK VAN DE WEEK;

Op onze steenwerpkampioen:

(ICEI)-STEEN-GOED III


