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-=AGENDA:=^-

nu-5aug Expositie iBH:G.Appel + .G.^uurs
l^Jul Zomeravondbridge,Broekerhu:j-3,19»^5 u.
2I3UI Zomeravondbridge,BroekerhujL^',19»^5 u,
sSjul Zomeravondbridge,Broekerhuis,19«^5
^aug Zoraeravondbridge,Broekerhu±j^,19»^9
5aug Begin feestweek j
6aug Sparta; Feestweek fietsto|;nt

llaug Zomeravondbridge,Broekerl:^u|s,19.^5 tt.
13aug Einde feestweek } /
l8aug Zomeravondbridge,Broekerkuis,19»^5
l^aug-7okt Expositie BH;J«Borgerman+J*3eebe
25aug Finale zoraeravondbridgeT 7
28aug-10sep Collecte Kon.Wilbelinina Fonds
2sep Sparta Strandwandeltocht/
^sep Spreekuur B en W 7;

llsep NUT Jaarvergaderin^^
ll-17aep Collecte Thuisfron'̂ ^A
l8-2^sep Collecte' Prinses B^av^^ix Fonds
23sep-lokt Collecte Nierstifj^^ing

==verschijningsdaW==
In verband met de vakantiepe^iode verschjjnt
de volgende Broeker Gemeen;^chap op 10 aug.
a.s. Daarna weer ora de Ik a^gen. Copie de
zondag voor de verschijning^aatum inleveren
bij de redactie, V t' /

==:DONATIEKAARTEI G.==

Eind augustus of begin sepEpmber wordt/^u.
weer de donatiokaart van Broeker Ge--.

meenschap aangeboden
Wij hopen dat u 00k dit
Gemeenschap financieel

==:BIBLIOTH

In de periods van 10 juJ^
vervallen alle middaguit
theek is dan geopend opi

maandag 19*00 - 20,3
donderdag 19*00 ~ 20.3

Leeteinde iS

==SPARTA FIETgDAG==
Zondag 6 augustus kunt 14 weer genieten van
een mooie fietstocht doo^' Waterland. Naar
keuze kunt u 23 - ^0 of 9O km fietsen.
De start is tussen 9*06 en 12.00 uur in
het Broekerhuis, Leeteinde I6.

... c

laar de Broeker
.Ip steur. in.

t/m 17 augustus
ningen. De biblio

uur

uur-

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

==SPARTA WANDELDAG==

2 September gaan .we weer vrandelenZaterdag
in Castricum (bij voldoende deelname), ieder-
een kan zich nog opgeven bij Gr$ Mejjer,
Hageweer 1^, tel. 19^3 of bij Fritz Ecken-
hausen, tel. l400, Oosteinde 6.

=:=SPREEKUUE B 8t W==

Het spreekuur in augustus gaat i.v.m. de
vakantieperiode NIET door. Het eerstvolgende
spreekuur wordt gehouden op k September.

==EXPOSITIE BROEKERHUIS^^-

Van 2k juni tot 3 augustus zijn in het
Broekerhuis de aquarellen en olieverven
van G.Appel-Kessies•en G.M, Buurs-Verbree
te zien.

Zij kennen elkaar van de dagschool voor vol-
wassenen in Purmerend. G. Buurs-Verbree be-
haalde haar certificaat HAVO, tekenen, schil-
deren en kunstgeschiedenis. Zij heeft les van
Tinie van Diepen want zoals ze zegt:"Ik ge-
loof dat je nooit echt bent uitgeleerd, dus
ga ik verder." Zij begon met "voiksschilder-
kunst", exposeerde in 1988 voor het eerst
in De- Rijp. Zij debuteert in het Broekerhuis
met haar aquarellen, waaronder 1 clownskop
en 2 bloerastukken.
lemand die al eerder in het Broekerhuis ex

poseerde is G6 Appel-Kerssies* Van haar ziet
u 00k aquarellen en 2 olieverfschilderijen.
E§n daarvan is het Havenrak. Ge Appel vindt
het steeds moeilijker, maar mooier om te
schilderen en "soms" zegt zij, "begin ik aan
iets met een bepaalde bedoeling en dan wordt
het iets heel anders, maar het blijft een
uitdaging en het geeft veel voldoening."

Van ik augustus tot 7 oktober exposeren
Juul Borgerman en Jaap Beets.

==ANJERCOLLECTE==

In de periods 12 t/m 23 juni j.l., is de jaar-
lykse Anjeractie gehouden. De huis-aan-huis
collecte heeft opgebracht;
te Zuiderwoude f 403,— Waarvan f 134,—
ten goede korat aan de collecterende ver-
eniging; Het Fanfarecorps Zuiderwoude;
te Broek in Waterland f 1004,73,'waarvgn
/ 334,73 ten goede komt aan de collecterende
ver.; het Gemengd Koor Broek in Waterland.
Allen, collectanten, gevers/geefsters, dank
voor dit resultaat.





6april 1962 no, 3^9
»=SCHQOLBANKEN==

Ip de Paasvakantie zullen de schoolbanken
in de O.L. School I te Broek in Waterland
xvorden vervangen door nieuwe meubeltjes. De
daardoor overbodig geworden banken zijn te
koop voor f 2,30 per stuk, Indian U interes-
se heeft om 66n of meer van deze banken te
kopen, kunt U daarvoor terfecht op het school
plein op dinsdag 2k april a.,s. des morgbns
tussen 11 en 12 uur.

8 juni 1962 no. 333
==GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BROEK==

Lijst 1 - V.V.D. 190 (231)
Lijst 2 - P.v.d.A, 331 (273)
Lijst 3 - Prot.Chr. Groep 239 (203)
Lijst ^ - Plaatselijk Belang 281 (237)
Toto uitgebr, geldige stemmen 1041

ongeldige stemmen 32
Tot, uitgebrachte stemmen IO73
De tussen haakjes geplaatste cijfers hebben
betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen
in 1958. Zetelverdeling (niet officieel):
Lijst 1. Jb, de Boer
Lijst 2. J.P. de Wit en I, den Rooyen
Lijst 3. J. van den Snoek en J.P. Mars
Lijst 4, J. Nierop en G. de Oude

7 September I962 no, 338
==KATKNUPPELEN==

Er zijn kennelijk nog mensen, die denken,
dat Broek in Waterland tot de onderontwikkel
de gebieden behoort, Getuige de tekst van
een briefkaart, welke op het gemeentehuis
werd ontvangen, "Door deze wil ik TJ vragen,
of gij het mensonterende en wrede katknup-
pelen ten strengste wilt verbieden",
P.S. Het is heel gevaatlijk een dol gewor

den "kat" op de mensen los te laten.

8 februari I963 no, 368
=:=DE HECOBEMA'S==:

Op een wedstrijd voor gevorderde amateurs
in Wormerveer, gehouden op 2 febr,, behaal-
den de Hecobema's in de afdeling trio's en
groepen de eerste prijs met 63i punt. Nu is
liet plan (weg en weder dienende) om de 23e
febr.naar Andijk te gaan voor de volgende
wedstrijd.

==EEN BLOEMLEZING UIT DE JAREN 62 t/m 64==

Sapril 1963 no, 372
==EEN SLECHTE BEURT==

j.roek in Waterland, bekend om z^'n schoon-
2:1 reinheid, heeft een slechte beurt gemaakt
Joals TJ hebt kunnen lezen, was er j.l, maan-
lag een actie georganiseerd om te propageren
iat men schone vlaggen zou uit hangen. Een
3omite was bereid voor iedere schone vlag
5en tientje uit te betalen, Welnu, in geheel
3roek was geen vlag te zien. Het comity, er-
;-an uitgaande dat het schone Broek wel de
lodige tientjes uitgedeeld zouden moeten wor
ien, vervoegde zich teleurgesteld met een
3ak vol geld op het gemeentehuis. We hebben
let maar afgedronken, maar een slechte beurt
)lijft het I Laten wij zorgen, dat op 30 april
L.s, heel Broek vol hangt met schone vlag-
jen, Misschien komt het comit6 nog langs.

3 mei 1963 no, 37^
2 reacties op ==TOERISME==

Het woord toerisme raoet hier echter heel
zacht worden uitgesproken want dit is geen
echt toerisme, dit is alleen in- en uitladen
van mensen, Hier is zoveel te bieden in Broek
en omgeving, men denke eens te lopen van ons
dorp naar Zuiderwoude waar men aan beide zij-
den de meertjes ziet liggen met de prachtige
waterplanten, W?j hebben aan natuur veel te
bieden.

De bussen op de Parallelweg laten parkeren
acht ik een gevaarlijke suggestie, De chauf
feurs zullen denken:"Als we in het dorp niet
welkom zyn, rijden we liever door; we hebben
Broek niet nodig!" Maar Broek heeft de bussen
Broek heeft "het tourisme" dringend nodig,
want ik geloof dat er voor de middenstand
GROOT GEVAAR dreigt, want; Het is bekend,
dat er over + 3 jaar midden in de Buiksloter
meer door enige grote concerns een groot
winkel-centrum zal worden gesticht. En dat is
op slechts 4 KM afstand van ons dorpMi!

13 november I963 no, 387
==SINT-NICOLAASFEEST 1963==

De ver. "Volksonderwijs", afd, Broek in Wa
terland, zal dit jaar de intocht van de Goed
beiligman met zijn Pieten organiseren, Tevens
zullen alle werkzaamheden, die met de organi
satie van het feest samenhangen door deze ver.

^worden gecoordineerd. Ook dit jaar zullen de
leerlingen van beide scholen, de openbare
kleuterschool en de openbare lagere school,
het feest in hun eigen school vieren. Kinde-
ren van 4 jaar, die op de wachtlijst staan,
mogen het feest in de kleuterschool bjjwonen,
kinderen van 6-12a 13 jaar(de lagere school-
leeftijd. dus) die elders onderwijs genieten,
zullen ook in de gelegenheid worden gesteld
het feest in de lagere school bij te wonen.
Het is dan wel noodzakelijk, dat de ouders van
bedoelde kinderen dit opgeven by de seer,
van voornoemde vereniging, H.W.Eppenga, Dr.C,
Bakkerstraat 1, Broek, met vermelding van
naam, adres en leeftijd.

De collectanten van de collecte voor het

St.Nicolaasfeest op school te Broek worden
verzocht de gelden af te willen dragen
uiterlijk maandagavond I8 nov. bij de Heer
Eppenga, Dr, Bakkerstraat 1,

21 februari 1964 no* 393
Hit; ==VERENIGING "VOLKSONDERWIJS"==

JAARVERSLAG I963
Op een op l4 febr, gehouden propagandafeest-
avond werden 21 nieuwe leden genoteerd. De
leerlingen van de hoogste 2 klassen van de
O.L.S. I voerden het toneelstukje "De Bom" op.
Op 25 mei werd in saraenwerking met de voet-
balver, "S.D.O.B." een schoolsportdag gehou
den. De leerlingen van de 4e, 3© en 6e klas
van de openbare lagere scholen van Broek,
Zuiderwoude en Uitdam deden hieraan mee, Zij,
die aan de gestelde eisen voldeden, ontvingen
een diploma. De intocht van Sint Nicolaas
werd dit jaar door de afd, georganiseerd,
Een lijstcollecte leverde het mooie bedrag
van f 681,80 op.




