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d^«AGENDA==
aug-7okt Exposltie Broekerh. J.Borgermann

25aug Finale Zoraeravond bridge
26aug OUD PAPIER ' "\\
26aug Belmerraeerloop'\
r€--iug-^,10sep Collecte Xqn. Wilhelmina Fends
2sep Sparta Strandwand,eling
4sep Sproekuur B en W, \
7sep Plattelandsvrouwela; Reisje

llsep NUT Jaarvergaderipig
ll-17sep Collecte Thuisfronten
l6-24sep Collecte Prinses Beatrix Fonds
25sep-lokt Collecte Nierstichting Nederland
28sep Plattelandsvrouweji: Noorse tafel

==SPREEKUUR B & W== '
He.t raaandelijk/j' spreekUur van B en Wis op
4 September a.s. ora 1^,00 uur, De Erven 2-
Zitting heeft.jieze keer Burgeiaeester Koppe-
21cL3.1 * !

:=^oiD PAPIER:==
Zaterdag 26 augustus wordt er weer OUD PAir.
PIER opgehaaid door o.b.s. de Havenrakkers.
Om 9*30 uur .beginnen we op de Eilandweg, In
het andere.'deel van het dorp wordt om 10,00
uur begonn'en. Wilt U het papier in doos, zak
of goed gebon'den l^ijdig buiten zetten? Ook
vedden worden^ne^enomea, Bij voorbaat dankl

il

tSCLUB==
Maandag 4 $eptemb^f begint de Klaverjasclub
K.B.V/. weer te klaverjassen in het Broeker-
huis. AanVang 19.30 uur in verband met een
korte ledenvergadeaing* Nieuwe leden zijn
ook van barte welkbm.

' ==SDOB'-PAI-fflS==
Het dames elftal yan SDOB'kan'nog wel wat
speelst^rs gebruiken. Zij spelen over het
algeraeeh op zondag* Je most 15 Jaar of ouder
zijn. 9|>geven'"bIJ'"jan de V/aart, tel. I87O.-

I'=:=BRIDGECLUB B.B.C.==:
In tegenstelling tot andere berichten: De
corapet^tie van de B.B.C, begint op 1 septo
a.So De jaarvergadering wordt op 8 September
gehoud'bn, aanvang 19.30 uur. Daarna-wordt
compet:j.tie gespeeld, Nieuwe leden zijn van

i! harte welkom.

=KLAVERJA^
September

==VERLOREN==
Ik ben raijn zilveren kettinkje met een trom-
petje eraan verloren. Wie heeft het gevonden
==== tel. 1993

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

Postgiro 17 85 66

==:FE£STWEEK 1989==
Ook dit jaar hebben we weer een geslaagde
feestweek gehad, Het weer werkte 100^^ mee,
de competitie, l4 deelnemers, was tot het
eind toe zeer spannend,. Het bestuur van de
Broeker Gemeenschap wil een ieder die op wat
voor manier dan ook zijn raedewerking heeft
verleend heel hartelijk bedanken. Vooral de
boeren die toch maar weer bereid waren hun

weilanden en sloten beschikbaar te-jsteG-len

voor de Land over zand, De publieke belang--^
stelling was voor alle evenementen groot.

==DONATIEKAARTEN B.G.

Wilt U iedere 14 dagen eenBroeker Gemeen
schap in uw brievenbus? Maak ons dat moge-
lijk door ddn donatie van / 7.50 te geven!
In de loop van augustus en September, komen
er mensen aan de deur om u een donatiekaart

aan te bieden, Stel ze niet teleur en zorg
ervoor dat de ^roeker Gemeenschap bij u in
de bus kan blijven komen.

==BIBLIOTHEEK=:=

Vanaf 28 augustus is er in de bibliotheek
een tentoonstelling in het kader "130 jaar
spoorwegen". De tentoongestelde boeken kunt
u zelfs raeteen lenenl Ook zijn er v/eer nieu
we titels in de uitlening opgenomen.
De middaguitleningen zijn inmiddels weer her-
vat, zodat de openingstijden ale_vogt si^^f

maandag 13.30-16,30 en 19.00-20.30 uur
dinsdag "13.30-14.00 uur

donderdag 13.30-16.30 en 19.00-20.30 uur
Leeteinde I6

=:=PLATTELANDSVROUVJEN==:

Donderdag 7 September maken we een reisje
naar Oosterhout en Wouw. V/e bezoeken een

geitenboerderij in Oosterhout en brengen een
bezoek aan museum "Ter Zijde" in Wouw.

==VROUWENRAAD WATERLAND-OOSTr^?..
Vrouw__en__bestuur Deze cursus omvat 10 b^'een-
k6msten"*en'"start de eerste of tweede dinsdag
in September.
PresentatietrainingDeze cursus omvat 3 bijeen
koinsten .en beglnt'He eerste donderdag in okt.
Beide'cursusseb kosten / 3.- per keer. U kunt
zich hiervoor opgeven bij raw. R. de Graaf,
laven 1, Monnickendam, tel. 02993-4524.
Zij kan m ook inlichten over t^jd en plaats.





15 april I966 no. kk^
uit: =:=PAASDRUKTB TE BROEK==

Vooral Eerste Paasdag was het busbezoek erg
greet. We zullen er niet ver naast zitten
als we stellen dat er beide Paasdagen 100
bussen het derp zijn binnengereden. Mede
door de reclame die een engels chartermaat-
schappij gemaakt heeft veer een trip naar
onze streken, was het aantal Engelsen bedui-
dend. De algemene indruk is wel, dat, hoewel
het aantal bezoekers dus groter is, de koop-
kracht beduidend verminderd is. In de avond-

Tiren van de Tweede Paasdag kreeg Broek nog
een "staartje" van de grote verkeersdrukte.
De file, die op de Provinciale weg was ont-
staan bereikte een lengte van Amsterdam naar
Volendam! Gelukkig vonden er geen ernstige
ongevallen plaats} wel diverse aanrjjdingen.
De verkeersteller over de Prov. weg gaf de •
volgende aantallen.auto•s aan: le Paasdag -
10550, 2e Paasdag - 15175* We vragen ons wel
af waar het met al deze drukte naar toe moet
je behoeven alleen maar te denken aan de
Pinksterdagen, die, indien het weer meewerktj,
00k wel enige mensen-er op uit zullen doen
trekken i!

2 September I966 no. 455
==PONYCLUB IN OPRICHTING==

In de nieuwsbrief van de streekverbetering
vonden wij een stukje onder bovenstaande
titel o

5e belangstelling voor pony*s neemt ziender-
ogen toe. Verschillende veehouders en 00k

--oers in Waterland zjjn dan 00k reeds in
nec bezit van een pony. Enkele enthousiaste
ponybezitters zijn nu op de gedachte gekomen
hiervoor een club op te richten. Deze pony-
club is uiteraard bestemd voor jeugdige
deelnemers (tussen 10 en 15 jaar). Een ieder
die hier meer over wil weten of lid wenst

te worden kan zich opgeven bij M. Goedmaat,
Keerngouw 5 te Broek in Waterland.

28 oktober I966 no. 457
==TENTOONSTELLING PAULA THIES==

Mocht U in de buurt van Hilversum komen in
de komende weken, verzuim dan niet even hin-
nen te gaan in de VARA studio aan de Heu-
vellaan. In de hal van deze studio exposeert
nl. Mw. Paula Nieuwenhuis-Thies, onze plaat-
selijke schilderes. Er hangen daar een groot

'^tal tekeningen en enige schilderjjen van
naar. De tekeningen hebben bijna alle betrek
king op een Broeker farailie. Deze tentoon-
stelling werd de afgelopen week officieel
geopend, waarbij mevr. Nieuwenhuis veel lof
kreeg toegezwaaid.

llnovember 1966 no. 458
==JUBILEUM "S.D.O.B."==

Tydens de vergadering van de Broeker Gemeen-
schap deelde de voorzitter van SDOB mede,
dat in I968 zijn vereniging het 40-jarig be-
staan zal vieren. Ter voorbereiding daarvan
heeft SDOB een jubileum-commissie ingesteld.
De festiviteiten zullen omstreeks begin
maart 1968 plaats vinden. Ter vorming van
een jubileumfonds heeft de commissie op 26
november a.s* een dansavond georganiseerd
in Oaf6 "Concordia".-

25 november I966 no. 459
==SCHOOLINBRilAK OPGELOST==

Het is wel algemeen bekend, dat in het week
end 12-14 nov, is ingebroken in de o.l.s.I.
Daarbij werd een bedrag van ca. f 100,- uit de
school weggenomen. Het verheugt ons thans te
kunnen melden, dat de dader van deze inbraak
is gevat. Het blijkt een l8-jarige jongeman
uit Amsterdam te zijn, die in het Zuiden van
het land werd gearresteerd.

5 februari I967 no. 464
a=BEJAARDEN^SOC.IETEIT==

Geachte mede-dorpelingen.
Woensdag 25 januari I967 hielden de bejaar-
den een verkoopmiddag in het Broeker Huis,
van verschillende prachtige dingen, die de
bejaarden hadden vervaardigd (00k hun farailie]
en disponibel hadden gesteld. Het was voor
ons zo buiten gewoon fijn dat er zo veel koper£
waren zodat deze raiddag voor ons buitengewoon
geslaagd is. Nu maken alle bejaarden hierraee
hun dankbaarheid bekend, doordat gij alien
Broek in Waterlanders hebt getoond, dat wij
bejaarden niet in het dorp in de vergeten
hoek zitten, zoals wel eens wordt beweerd in
de dagbladen. Wij bejaarden zijn er trots op
dat door alle dorpelingen is getoond dat ze
veel voor de bejaarden overhebben. De jonge-
ren kunnen nog een voorbeeld nemen aan v/at
door de bejaarden is tot stand gebracht,
want wij zijn maar een kleine club. Nogmaals
alle Broek in Waterlanders onze hartelijke
dank. T.Bijl, B.Michels en C.Bijl-Kwantus.

17 maart I967 uo. 467
=:=:EEN DRIELING==

Zoals U bij de "Burgerlijke Stand" kunt zien,
is in de afgelopen periode bij het echtpaar
Groot-Cornel een drieling geboren. En nog
wel drie meisjes. Wij hebben curiositeitshalve
eens nagegaan, of iets dergelijks ooit eerder
in de gemeente is voorgekomen. Voor zover
onze nasporingen strekten (vanaf I81I) is dit
de eerste drieling in Broek in Waterland.
Wij willen gaarne de ouders van harte geluk-
wensen en de hoop uitspreken, dat de drie
gezusters Groot voorspoedig mogen opgroeien.

20 juli 1967 no* 475
==WONINGNOOD==

De woningnood in Broek in Waterland is ken-
nelijk hoog gestegen. Een jong echtpaar heeft
niet langer op de toewijzing van een onder-
komen willen wachten en is uit eigen beweging
begonnen zich te nestelen in de werkkamer
van de burgemeester. U begrijpt, dat het hier
niet om mensen gaat, doch over een zwaluwen-
paar. Tijdens de vakantie van de burgemeester
zijn ze binnengedrongen via het openstaande
raam. Zij hebben zich een rustig hoekje op
de lambrizering uitgekozen. Het nest is thans
bijna gereed. Na enige overwegingen is beslo-
ten om het jonge paar zijn gang te laten gaan.
Een voorziening tegen al te veel vieze boel
is aangebraffht. Wij hopen U van het wel en
wee van dit gezin op de hoogte te houden.

WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEENSCHAP




