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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAi^N VAN DE STICHTING «DE 5ROBKHR. GEMEENSCHAP"

=== A^G E N D A ===
t/m 1 mrt.Tentoonstelling Frederick

Franck in Galerie De Swaen

28 feb .Klaver jassen ... . ^ -1
-12 Dirt.PlattelandsvrouwenCavond, verzorgd : tnogen laten zien tot en met zondag 1

door "Eendagsbestuur") ;niaart, dagelijks van 10-15 uur^'s zondags
18 mrt'.Verkiezing Prov.Staten .van 12-17 uur. ^
'19 mrt.PlattelandsvrouwenCfestiviteiten | Galerie de Swaen

; t.g.V.35-jarig bestaan afd.Noord-:Leeteinde 4
Holland-) • FEEST==^

9 apr.PlattelandsvrouwenCmodeshow vrije-;|^^ onze mededelingen van k weken geleden,
tijdskleding) iwaarin melding werd gemaakt van de oprich.

k raei Podenherdenking •iting van een 5 raei-comitd i.v.m. de
5 mei-Bevrijdingsfeest ; financiele consequenties van een groots

21 mei Plattelandsvrouwen(boekbespreking)opge^et feest als het 5e lustrum van de
2 jun.(of 4 of 9)Plattelandsvrouwen •bevrijdingsdag, is thans het moment geko-

zomeruitstapje imen U nader in te lichten over de verdere
gemeenteraad • uitwerking. Het is het 5 raei-comit^ geble

HUISVUIL0PHAALDIENST=== :ken,dat de financiele enquete,in-een
tngaande 4 maart a.s. wordt de vuilnis invroeg stadium opgesteld door Broeker-ge-
Zuiderwoude,Uitdam en Wagengouw 's woens-^ rneenschap en Oranje-c ornate tezanien,een
dags in plaats van donderdags opgehaald_j__ uitleg behoeft,nu de plannen ook
=== : vastere vormen beginnen aan te nemen.Deze

=:==T£NTOQNSTELLING FPEDERICK FRANCK== •; ja-n-n^n moeten worden .aangepast aan de
Frederick Franck onze dorpsgenoot, tekende ^mogelykheden en het is onze
enkele jaren galeden in Parijs.Een onbe-i U ervan in kennis te stellen,dat
kende' welke achter hem op straat stond ; enquete genoemde /.7OOO,— niet
zei:"Maar dat is puur Simenon wat U daar; "bereikt wordt.Be huidige organisatoren
tekent", Simenon de schriover van de Mai-; hebben gemeend de volgende regeling te
gret verhalen.Uit deze opmerking werd de ; tref fen: Behalve de onkosten verboh-
gedachte geboren een boek te maken van : g^^n de Buurtactiviteiten met betrek-
deze Parijse tekeningen, verlevendigd met iking tot de optocht zullen uiteraard all'
teksten uit de boeken van Simenon.Hieruit activiteiten gratis toegankelyk
groeide het boek "Het Pario's van Simenon"^±q gezinnen die spontaan /.12,50

'De orginele tekeningen zyn nu een reis ; hebben toegezegd.In verband hiermede zul4
begonhen'langs musea en galeries.Vorige ; pgn bij het innen der kwitanties aan hen
maand'werden ze in het Bonnefanten museum^Q^^p^pPg ^ kaarten 'voor de feestavond
in Maastricht, de geboortestad van Frede-r (hie los verkrygbaar zullen zyn a —

; rick Franck, tentoongesteld en nu zyn ze : pgj. stuk) worden uitgereikt.Bestaat het
te zien in galerie "de Swaen" aan het ; gezin uit raeer dan drie personen die de
Leeteinde.Deze zomer gaan ze naar Amerik^^willen bezoeken,dan wordt men
waar ze in New York hun rondreis begin- : verzocht zich in verbinding te stellen

pen.Frederick Franck tekende niet alleen ;j^et de voorzitter van het comite,de Heer
in Parijs,maar trek de hele wereld door : L.Breeder,voor het verkrijgen van extra
en werkte o.a. 4 jaar in Afrika bij Dr. : kaarten.Hierbij zal het comite het stand-
Albert Schweitzer.De •tekeningen welke hij : p^^^^ innemen, dat behalve de ouders,ook
in Afrika maakte worden op dit ogenblik het gezin gerekend kunnen worden die
tentoongesteld in Amerika in 12 musea ; kinderen ,die geen eigen inkomsten hebben
galeries.Verleden week werd een film op- f diegenen,die ingetekend, hebben voor
genomen van Frederick Franck,voor de zullen by het innen van de kwi-
levisie,welke in de maand maart op het ; tanties twee kaarten ter hand worden ge-

:scherin zaX komen in een V.P.R. 0. uitzen-
ding op een donderdagavond.U zult begrij-

ipen dat,. wij het bijzonder op prijs stellen U
^de tekeningcn van het Parijs van Simenon



steld.Evenzo zullen de intekenaars voor
toegangskaart aangeboden krij-

gen.Men wordt dringend aangeraden deze
toegangskaarten goed te bev/aren aangezie
de nummers tevens gebruikt zullen worden
voor een te houden verloting.De uitgerei
te kaarten staan op naam en zi.in strikt

persoonlijk. Diegenen, die ingetekend heb-
ben en het strookje nog in hun bezit heb
ben worden vriendelijk verzocht dit zelf
"^•ij een van de comite-leden in te leveren
voor 7 maart a.s.Aan hen,die alsnog op

bovengenoemde voorwaarden voor een ze
ker bedrag wensen in te tekenen,wordt
verzocht dit eveneens voor 7 maart te
doen«

A. C. Cossee-Parree , secretaresse_^

=-=PLUIMVEE" EK KONIJNENHOUDEPSVEP.:^==

Pluimvee- en 't^onijnenhoudersvereniging
Brdek in Waterland en omstrekcn op de
Holland Show Aalsmeer. Hier ward de heer

J^Kaspers met een Franse Hangoor Bont
Ram jong districtskarnpioen 1 ZZG van de
provincies Noord-Holland-Zuid-Holland-
Utrecht.Verder behaalde hij ZG-G.Het is
nog niet gebeurd dat een lid van onze
vereniging dit resultaat behaalde.W.Ploe-
ger behaalde hier ZG met een (Bruin Mar-
ter)Rex.De heer J.Kaspers--hee-ft ook in-
gezonden op de Kampioensshow N.B,K.V.te
Elst.Hier behaalde hetzelfde dier ZG-92
punten.Op 9-.maart houden vhj weer een ver-
gadering in het Broeker Huis.

===HET GROEHE KRUIS===

I.Be.jaardengymnastiek.
A.s.raaandag gaat de bejaardengymnastiek

van start.O.l.v.mevr.Tierie wordt deze

speciale gymnastiek bedreven.Er zijn voor-
lopig twee groepen gevormd.Een groep be-
gint om kwart voor twee,de tweede groep
om drie uur.Aanmelding is nog mogelijk bij
zr.Grouse en bii mevr.van Schaagen,Buiten-
weeren 3«Pe kosten bedragen /.0,75
les.Be lessen worden gegeven in het V/ijk-
gebouw.
II"Spreekuur pedicure.
In samenhang met de lessen bejaardengym
nastiek zal de pedicure mevr.Brouwer
zitting houden in het Wijkgebouw.Ook des
maandags en wel van 13.30 tot 13.30 uur.
Spcciaal voor de bejaarden is dit een
gemakkelijke raanier ora twee nuttige zaken
te_combineren.

==:rzKEDERLAMD5E HARTSTICHTING=^^
Het zal langzamerhand wel bij een ieder
bekend zijn,dat de hart- en vaatziekten
doodsoorzaak nr.1 zijn geworden.In I968
overleden ruim 23-000 mannen en 21.000
vrouwen aan de gevolgen van e6n of andere
vorm van hart/vaatlijden.Om de mogelijkheid
van betere geneesmethoden te onderzoeken
en te ontwikkelen is werkzaam de Neder-'
landse Hartstichting.Ook verschaft deze

,stichting voorlichting over deze ziekte
; en over de mogelijkheden ter voorkoming
,ervan.Uiteraard heeft de stichting voor
.haar werkzaamheden geld nodig en 6Sn van
;de manieren om aan dat geld te komen is
:de organisatie van een landelijke collec-
.te.De stichting zit dringend verlegen om
^personen in alle plaatsen van ons land,

collecte willen hel-
•? .. ._ .^PPdt y_ia. de ze w.ag".

een beroep op U gedaan om te willen optre
den als plaatselijk contactpersoon voor de
gemee.nte Broek in Waterland.Wie zich hier^

nvoor wil- inzetten,wordt vriendelijk ver-
zocht dit te melden ter gemeente-secretarie

kDc collecte dient plaats te vinden in de
periode 27 april t/m 3 niei a.s.

==r=BTJRGERLIJKE STAND===

geboren:Alexander Remon,zv A.Kruidenier
C.G^Bakker^ondertrouwd:Cornelis Antonius

Schaefers,22 jaar en Nelly van den Broek
21 jaar .getrouv^d: Marinus Udo,22 jaar en
VVilhelmina Jacoba Johanna Jonk,19 jaar.
overleden:Meindert Slagt,60 jaar^echtge-
noot van E.Snieder.

GEDIPLOMEERD PEDICURE

mevr. F. Brouwer ,Broekermeerdijk 6 , tel,
02903-^12.Behandeling na afspraak,ook
aan huis.Op advies van de dokter ook
aanmeten van STEUNZOLEN en ELASTIEKE

KOUSEI'T. Op maandagmiddag van 13*30 -
13.30 pedicuren in het Wijkgebouw voor

63+

CAFE-RESTAURANT "CONCORDIA"
Verzorgt Uw VERGADSRINGEN,

REGEPTIES,BRUILOFTEN en PARTIJEN!
Beleefd aanbevelend,G.de Vries.

ONDERLINGE BRANDVERZEICERING

Parallelweg 17»Broek in Waterland,tel.
02903-269<Voor een goede
brandverzekering naar de "ONDERLINGE".
Goede voorwaarden en uiterstlage premie.

DAMES

U alien stelt het zeer op prijs,dat U
goed en vakkundig behandeld wordt en het
kapsel krijgt dat goed bij U past.
Gun U daarom Heerlijk dTe "tijd om gezel-
lig naar*DAMESKAPSALON " EMMY"
toe te komen.Belt U s.v.p. voor een
afspraakr Tel.366.

Administratie- en Assurantieka-ntoor '
Jb.K.Honingh-J.Houtkoop,Alexanderkade
2,Amsterdam,tel.020-943884,Parallelweg
17,Broek in Waterland,tel.02903-269,,
Graaf Willemlaan 133?Monnickendam,
tel.02995-1804.Voor al uw verzekeringerj,
financieringen en beleggingsadviezen,.
Ook wintersport- en rechtsbijstands-
verzekering!

B E R K E F F

Laan 44, voor rijwielen en
BRQMFIETSEN; 100^ s e r v i c re

I I

SLIJTERIJ "GONCORDIA"
Dorpsstraat 1, telefoon 02903-206

Frambozen Kersen per liter /« 3j—
Zwarte Bessen per liter /. 3,—
Kersen ger liter f. 3i —

Italiaanse Vermouth
Martini /, 7,95
Cinzano • /. 7,93
Ansaldo 3,83
Parfetti _ f, 4,30

Sherry's
Pedro Domecq f. 6,95
Sandeman SPECIALE AANBIEDING , f. 3,30

Binnenlands Gedistilleerd
Citroen Brandewijn per liter f, 7,30
Jonge Jenever per'liter /. 9,30
Belt__'U.. 206. en,.wa1 . bezqrgeh. Uw..be.s.tel1 ingI

n


