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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201Inleveren kopij uiterlijk londagavond .
voorafpanda aan de versctiijningsdatus.

==AGENDA==

9inei Plattelandsvr. Eendagsbestuur
11mei OUD PAPIER Havenrakkers

llmei Amnesty International: Fietstocht
12mei Tirolermuziekmiddag te Zuiderwoude
16mei Damesvoetbal SDOB: Reunie

ITmei !!! OUD PAPIER Soos: Noordzijde
19mei S.D.O.B, Hoge Hoedentoernooi
ISmei Concert in Broek: Kwartet Decime

20mei SIuiting inschrijving Avondvierdaagse
20-25mei Inschrijving 1.1. basisscholen
22mei Celestijnse Belofte i/d Kosterij
23mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
23mei Dorpsraad: Overleg met inwoners Broek
30mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde
30mei Oud Broek Jaarvergadering
30mei Oud Broek: Lezing Ger Husslage

ljun Broekpop viert feest
3jun Plattelandsvrouwen: Uitstapje
6jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

11 t/m 14jun Avondvierdaagse
13jun OUD PAPIER.Soos: Noordzijde
20jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
22jun OUD PAPIER Havenrakkers
22jun Fanfare Zuiderwoude: Concert
27jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde
3t/m11aug Broeker Feestweek
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=:=VgmiIJNINGSDATA==:

In verband met de vakantieperiode verschijnt
de Broeker Gemeenschap op de volgende data:
23 mei

6 juni
4 juli
8 augustus

22 augustus

Kopie dient u op de zondag
voorafgaand aan de ver-
schijningsdatum in te
leveren op:
Buitenweeren 17.

—PL^TTELAIsPSyfgy^^
Donderdag 9 mei om 20.00 uur in het Con Brio
gebouw, Galgeriet te Monnickendam

EENDAGSBESTUUR

Dit jaar zijn de leden uit de binnenstad aan
de beurt om de avond te organiseren.

==0l£) PAPIBT HAVENRAKKERS==

Zaterdag 11 mei wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald 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
begonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden, tijdig buiten zetten. Ook
vodden worden meegenomen. Bij voorbaat dank!!

—AMNESTY INTERNATIONAL=

fietstocht op 11 mei
Amnesty voert een grote actie voor wettige
vastlegging en naleving van mensenrechten in
de volksrepubliek China, in het kader van de
publiciteit voor deze actie, doet een groot
aantal groepen van Amnesty mee aan de natio
nals fietsdag op zaterdag 11 mei a.s.
Ook de werkgroep uit Monnickendam doet mee.
De tocht is 30 km lang, start- en eindpunt is
het VW-kantoor in de toren van de Grote Kerk
te Monnickendam. Verzamelen tussen 10.30 en
11.00 uur en te rijden als groep. Ook kinde-
ren zijn van harte welkom.
Mee r weten? Bel dan naar Wim Huyskens: 0299-
651927. Hopelijk tot zaterdag 11 mei!
Info Amnesty Broek: Anneke de Haan, 403 1695.
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==TIROLgl MUZIEKMIODAK^s

Zondag 12 mei een gezellige muziekmiddag met
DE SUWALDERKAPEL

in het Dorpshuis te Zuiderwoude. Dit bijna
jaarlijks terugkerend evenement is goed voor
een middag luisterplezier waar u beslist niet
alleen maar voor op uw stoel hoeft te blijven
zitten als u van een walsje houdt.
De muziek begint om 13.00 uur, maar u bent al
welkom vanaf 12.15 uur. De andere kapellen
zijn: Gouwzeekapel uit Monnickendam, Excelsi-
orkapel uit Oostzaan en de Kaaskapel uit
Edam. Tussen de kapellen door draaien we het
Rad van Avontuur, waarbij vele prijsjes te
winnen zijn. Tot ziensll!
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;==DAMESVOETBAL==

Dit jaar is het 25 jaar- geleden (1971) dat
een aantal dames zijn gestart met voetballen.
Vijf jaar lang werd er met veel enthousiasme
door de dames en "mini-dames" gespeeld.
Het zou leuk zijn iedereen weer eens te ont-
moeten en herinneringen op te halen. Wed-
strijdverslagen en foto's zijn keurig be-
waard gebleven. Misschien kunne we dan ook
nog tegen een bal trappen. Qp htemelvaartsdag
16 mei om 14.00 uur worden alle dames en
mini-dames verwacht op het veld van SDOB.
Als vanouds zullen de trainer Jan van Ries-
sen, onze leidster mevr. Gerritje Kouwenoord
en de 1eider Gerrit Kouwenoord ook aanwezig
zijn. Wil je meedoen met de wedstrijd, geef
dat snel door aan mevr. Kouwenoord: 4031600.





—kensen in kpod=
De kledingaktle vcx>r Mensen in Mood die op 13
april in Zuiderwoude is gehouden, heft 200
kilo kleding opgebracht. Mensen in Nood wil
alien die daar aan hebben bijgedragen oprecht
hartelijk danken. Uw kleding is bij Mensen in
Nood in goede handen.
De vrijwilligers zijn van plan om ook volgend
jaar -in dezelfde periode - een kledinginza-
meling te organiseren voor Mensen in Nood. Cm
de actie ook dan weer tot een succes te ma-
ken, vragen wij iedereen om vanaf nu al weer
de kleding hiervoor te bewaren.

f $aBt op rols? Hapl informaitm in de bibHotheek,

==EPIt.£PSIEBESTRlJDIWS=
Van 3 t/m 8 juni a.s. zal in ons land de
jaarlijkse Nationals Collects voor de Epilep-
siebestrijding worden gehouden.
Een groot aantal vrijwilligers zal dan de
straat op gaan om een ieder in de gelegenheid
te stellen een financi§le bijdrage te geven
voor dit belangrijke werk. Ook in Broek in
Waterland, Uitdam en Zuiderwoude zullen zij
weer bij u aankloppen.
In Broek in Waterland hebben we echter nog
dringend enkele collectanten nodig.
Draagt u de epi 1epsi ezorg een goed hart toe
en wilt u een uurtje van uw tijd aan dit
nuttige werk geven, meldt u dan aan bij mevr.
H.G. Huiberts-Vlug, Burg. Peereboomweg 3 te
Broek in Waterland, tel. 403 3608.
Als onverwacht het noodlot toeslaat en iemand
geconfronteerd wordt met epilepsie, dan is
het goed te weten, dat je op je medemens kunt
rekenen!

ledere woenedagavond RECREATZEF TAFELTENNZS3EN
in de gymzaal van 20.00 - 22.00 uur.

1e donderdag van de maand
BUREAU VOOR RECHTSHULP

20.00 - 21.00 uur
Wijkgebouw Groene Kruis

eerste advies gratis

==GEZINS- EN BEJAARDEKMULPss

Aanvragen voor hulp: 02990 - 27527
Waterlandlaan 48,
Purmerend.

dagelijks van 9.00 - 10.00 uur.

==OUP PAPim OUDERENSOOSga;
ophalen oud papier door de ouderensoos

NOORDZIJDE is de oude kern van het dorp,
incl. de Woudweeren.
ZUIDZIJDE andere kant, incl. de Wagengouw.
Er wordt dus om en om oud papier opgehaald,
dus §6n keer in de 14 dagen. Ophaaldata:
Kijk in de agenda van de Broeker Gemeenschap!
Vragen? Bel 403 1452 of 403 3723 .

==MAATSCHAPPELIJK WERK=
Spreekuur van het maatschappelijk werk is op

MAANDAG van 13,30 - 14.30 UUR
in het Wijkgebouw van de Kruisvereniging.
Maatschappelijk werkster is mevr. Fornier.
Op werkdagen telefonisch afspreken tel. 0299
65 1810. Maandag, dinsdag, woensdag en vrij-
dag van 9.00 - 10.30 uur is er een inloop-
spreekuur op het regiokantoor van de S.M.D.W.
Zarken 3 in Monnickendam.
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—PBJrgSPEEL2AAL==
Voortaan kunt u uw kind opgeven voor de Peu-
terspeelzaal d.m.v, een aanmeldingsformulier.
Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de
Peuterspeelzaal 't Stokpaardje, Corn. Roele-
straat 1 te Broek in Waterland tussen 9.00 en
9.30 uur en op het consultatieburo.

==NACH-reUSSEN=:=
Op zaterdag kunt u na 1.37 uur op 2.07 en
3.07 en 4.07 uur vanuit Amsterdam naar Broek.

Geschiedenis van Broek? te lean In de bibliotheek

==:POLITIE=

basiseenheicf Waterland-Oost
De politie bereikbaar via alarmnummer 06-11^
Politiepost Monnickendam, Bernhardlaan 24,
tel. 02995-1444 is op werkdagen geopend van
10.00 - 18.00 uur voor aangiftes.
Op andere dagen en uren kunt u terecht op het
hoofdbureau van de politie te Volendam,
De Deimpt 7, 1132 JV Volendam,
tel. 02993-63333.

=TEyriELBAKKEIfe=
De opbrengst van de TEXTIELBAKKEN van de ge-
meente, in Broek in Waterland staat er een op
het Parkeerterrein, gaat naar de charitatieve
installing HLMANA. Deze ver. besteedt de
opbrengst aan o.a. noodhulp, kinderhulp,
scholi ng, herbossi ng, enz.

==ROEMENIE=

Er is een groepje dames in Broek dat graag
truien e.d. breit voor de kinderen in Roeme-
nie. Heeft u nog wol liggen en u doet er
niets mee, brengt u het dan naar mevr. Louw,
Parallelweg 15 en de dames kunnen weer breien
voor hun goede doel!!

—BURGglLIJKE STAND=

Wilt u geboorte - huveJijk of overlijden in de Burgerlijke Stand van de
Broeker Geeeenschap verseld zien;
een tierichtje naar Suitenweeren 17, t151 BE Broek in Waterland.
KLOKUJIOEH^W een geboorte:
Neent u contact op net Cees Oud, 1235, b.g.g. Joop Bueneker, 1314.

—BURGBILIJKE STANDS

geboren
Margaretha Iris Bertine,
d.v. J.P. Lok en B.E. van Hasselt




