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A G E N DA. 	 ONZE AGENDA II. 
1 apr. Uitvoering Fanfare Zuid.erwoud.e 	Over bijna alle in de agenda opgenomen za-- 

in  Café Slagter.. 	 ken vindt U verder in dit nummer nadere 
7 apr. ;Uitvoering Broeker Kapel voor 	byzonderheden.Niet b.v.over de uitvoering 

bejaarden in het Broeker Huis. 	van de Fanfare te Zuiderwoud.e.Min of meer 
13 apr. :Plattelandsvrouwen. Uitvoeringdoor toevallige omstandigheden kwamen wij 

Balletgroep Monnickend.am. 	 er achter,dat a.s.zaterd.ag  deze uitvoering 
10 apr. :Nutsavond in de Leerkamer. 	plaats heeft.Wij vinden echter,dat ook deze 
17 apr. :Causerie over toekomstige ontwik- uitvoering recht heeft op een plaatsje in 

keling Waterland. 	 de agenda.Zij horen er toch ook bij? 
19 apr. :Ledenvergadering Boerenleenbank. 
1 mei: Trekking verloting SDOB. 	 IDE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN WATERLAND. 

11 mei: Plattelandsvrouwen. 	 Onder auspiciën van de Broeker Gemeenschap.  
24 mei: Uitstapje Pluimvee-Vereniging 	zal op maandagavond 17 april a.s,eencause- 
1 juni.-Uitstapje P1atte1andsvrouwen. 	:rie over dit voor ons allen belangwekkende:::  

onderwerp worden gehouden door de heer 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. === 	W,Resoört,hoofdanbtenaar bij de provinoial&: 

Het eerstvolgende avond-spreekuur van de Planologische dienst.Uiteraard zal de 
burgemeester wordt gehouden op maandag 	plaats en de functie van onze eigen gemeen- 
.3 april a.s.des avonds van halfacht tot 	te in deze ontwikkeling ook ter sprake ko- 
halfnegen. 	 men.Het komt ons voor,dat deze avond voor 

====velen leerzaam kan zijn 9 te meeromdat de 
== 	ONZE AGENDA I 	 spreker uit de planologische keuken komt 

Za1s Uhierboven kunt zien,is er in de 	en dus met kennis van zaken iets kan ver- 
komende weken in onze gemeente wel weer zo tellen.Vraagstelling is toegestaan. 
hot een en ander te beleven.Het vereni- 	Het bestuur van de Broeker Gemeenschap 
gings-seizoen loopt ongeveer ten einde. 	hoopt,dat velen van deze gelegenheid ge- 
Van diverse verenigingen zal de bovenver- ':bruik zullen maken om iets te horen over 
melde bijeenkomst de laatste zijn in de pe- ons aller toekomst.Verenigingsbesturen no-  
node 1966/67.De zomermaanden lenen zich digen wij gaarne uit de belangstelling van 
daar minder goed voor.De diverse besturen hun leden voor deze avond te vragen.Een 

:zullen er echter goed aan doen zich juist ieder is welkom.De toegang is gratis.Aan-
in die rustperiode al weer te bezinnen op vang 2000 uur,Plaats:Het Broeker Huis. 
het volgende seizoen.Als je het boven- 

:,staande lijstje zo bekijktvalt er over ge- 	 RHEUMA-BESTRIJDING.. 
:brek aan activiteit niet zo erg te klagen. Deze week wordt weer Uw aandacht gevraagd 
Er is voor elk wat wils.Als redactie van voor de jaarlijkse collecte ten behoeve van 
de Broeken Gemeenschap zouden we graag 	de Rheuma-bestrjding.Het is bijna overbodig 
zien,dat van die activiteit ook wat meer een woord ter aanbeveling van deze colloc-j 
afstraalde in onze kolomrnen.0 heeft het de te te schrijven.Rheuma is helaas nog steeds 
vorige keer wel bemerkt:de hoeveelheid 	een ziekte 9waar velen mee te kampen hebben 

copie was niet voldoende om ons gehele 	Een ieder kent in zijn of haar omgeving wel 
blad te vullen.Wij willen daarom nog eens een rheuma-patiönt.Het Rheuma-fonds stelt 
U uitnodigen om ons van copie te voorzien., zich tot doel deze ziekte zoveel mogelijk 
En deze uitnodiging heeft niet alleen 'ce- te bes'trijden.Door onderzoekingen,proeven 9  

trekking op verenigingsbesturen.Ook par- enz.enz.Daarnaast stelt het zich ook tot 
ticuliere inwoners mogen van onze ruimte doel hulp te verlenen aan Rheuma-patinten 9  

gebruik maken om iets mede te delen of hun:b.v.door opneming in een speciaal vacanti-
mening to geven.Nog immer geldt de aloude tehuis,door hulp bij aanschaffing van nood 

regel:copie in de brievenbus van het 	zakelijke hulpmidd.elen,00k weer enz.enz. 
Uw bijdrage voor dit doel kan niet worden 

gemeentehuis. 	 gemist.Seldaarom de collectanten die deze 
............................................................................................ 



FEESTAVOND VOOR BEJAARDEN. == 	de wereld werd vertoond.Met grote belang- 
Op vrijdag 7 april a.s.zal er in Het Broe- stelling werd deze wedstrijd gevolgd. 
kerhuis een uitvoering worden gegeven doorDe grote held in deze wedstrijd was wel de 
het Waterlands Amusementsorkest voor alle Russische keeper Yashin.Al met al een goed 
bejaarden boven de 65 jaar. 	 geslaagde avond voor de leden en donateurs 
Toegang vrij. Aanvang 8 uur. 	 van S.D.O.B.Een woord van dank aan de 

Mevr.m.Karanelan,Secr. initiatiefnemers de Heer Soetekpuw en de 
Roomeinde 8 	familie de Vries is zeker op zijn plaats. 

alhier. 
V.A.KANT IEBONIJEN. 

Het N U T. 	 'In het tijdvak van 3 april t/m 6 mei 1967 
Maandag 10 april zal de laatste nutsavond kunnen 30 dagzegels worden verzilverd ten 
van deze winter plaatsvinden.Spreker is 	behoeve van de loonderving over2e paasdag, 
Burgemeester H.G.M.te Boekhorst,met als 	Koninginnedag,Hemelvaartsdag en 2e pinster- 
onderwerp:Wat doen ze eigenlijk op een ge- dag. 

J.de Jongh,Buitenweeren 5, meentehuis?. 
Broek in Waterland. De titel geeft zeer duidelijk aan waar het 

om zal gaan.In normale woorden,zonder al- 	
BTJRGERLLJKE STAND. ---- lerlei technische termen zal ons iets ver- 

teld worden over het werk en de bevoegdhe- GEBOREN Robert Herman, zoon van E,J.de 
den van zowel gemeenteraad als provinciaal:: 	Vries en G.M.van Kleef. 
bestuur, Over het algemeen weten we wel ZOGETROUWJJ: Leendert Jurrie de Jong,oud 24 
ongeveer wat het werk en de macht is van 	 jaar en Carolita Dissel,oud 19 jr. 
eerste en tweede kamer en van de minister-. 
raad.Des te verwonderlijker dat we vaak 	 ==== ADVERTENTIES. 
over de gemeenteraad7 het college van B.. en 
W.en andere veel dichter bij ons staande 
organen zo weinig weten.Van de provincie 	BER KEFF 
weten we meestal totaal niets.Deze avond 	

Laan 44 is een goede gelegenheid hierover meerte  
horen.Aanvang 20.00 uur in de Leerkamer, 	voor rijwielen en. bromfietsen. 
toegang vrij voor nutsleden,anderen f 

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK BORENLEENBMIX 
BROEK IN WATERLAND. 	 t 

: ALGEMENE LEDENVERGADERING te houden op 
woensdag 19 april 1967 's avonds om acht 
uur in het kantoor der Bank. 
De voordrachten der verkiezingen liggen 
vanaf heden ten kantore der bank ter in-
zage voor de leden,Deze voordrachten kun-
nen binnen én week voor de Algemene Ver-
gadering door tenminste tien leden worden 
aangevuld. Het Bestuur. 

VNDE JUBILEUMCOMMISSIE VAN S.D.O.B. 
De verkoop van de loten ten bate van het 
40-jarig jubileum van S.DO.B.is byzonder 
gôed te noemen.Er is nog een heel klein 
aantal loten "oeschikbaar,De Jubileumcom-
missie is van mening dat deze loten medio 
half-april in zijn geheel verkocht zullen 
zijn.In verband met dit grote succes heeft 
de commissie de trekking voorlopig vast- 
gesteld op maandagavond 1 mei a.s.in Café 
Concordia.Deze avond zal met muziek opge- 
luisterd worden.Tevens is het dan Koning- 
innedag.De toegang is gratis en wij hopen 
hier een gezellige avond van te maken. 
Houdt U deze avond Vrij voor een bezoek  
aan de trekking van deze grote verloting. 

De Jubileumcommissie, 
H.W.Eppenga, Voorz. 
J.Spaan , Secr. 

FILMAVOND 
voor leden en donateurs van S.D.0,B. 

::Zaterdagavond 18 maart j.l.was er onder 
auspiciën van Dhr.F.Soetekouw en de Heer 
C.de Vries een filmavond in Café Concor- 
dia.De opkomst was behoorlijk goed te noe- 
men,vooral de jeugd was goed vertegenwoor«~L 

::di-d De vö±'bJwdstriid En'eland-Rest van ,-- ---'.-. 


