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22 maart Feestavond Bejaarden-societeit
27 maart Lotenverkoop oudercommissie

o.l.s.I

29 maart Instuif-avond voor de jeugd
(Broeker Huis)

31 maart Schriften-kijk-avond o.l.s.I
3 april Ledenvergadering Ver.voor Open-

baar Onderwijs
17 april Plattelandsvrouwen (lazing over

"Vrije Tijd")
Zk april Plattelandsvrouwen (Voorjaars-

uitstapje)
26-29-30 april Oranje-feest
1-2-3-mei Festiviteiten 100-jarig bestaan

school te Zuiderwoude >

16-17 mei Fancy-fair t.b.v.het Greene
Kruis

Plattelandsvrouwen (Boekbespre-
king Eendrikje Stoffels;deze
boekbespreking komt in de plaats
van de eerder aangekondigde le-
zing.over de vorming van de
vrouw)
PlattelandsvrouwenCZomeruit-
stapje)
Viering 40-Jarig bestaan Brand-
weervereniging

• VVV / voorzitter
===VERSLAG LEDENVERGADERING===

22 mei

5 Juni

23 okt.

landers die ons dorp bezoeken kunnen over
nachten, 3*Het zoeken van een terrein-
.iefst in de kom van het dorp-waar tenten
n caravans kunnen .worden geplaatst.
a een uitvoerige disc.ussie zegde het be-
tuur toe deze suggesties in overweging
e zullen nemen, waarna de Voorzitter de
ergadering sloot.

===BEJAARDENSOCIETEIT===

e bazar is weer achter de rug.En terug-
iende daarop wil ik toch wel eens -een
aam aan de anonirniteit ontrukken. Het is

geweldig, wat mevr.van Zaanen-Ottema,
want die bedoel ik) , jaarlijks. presteert.
ok nu weer heeft zij meer dan de helft
an de spullen (in verscheidenheid te veel
m op te noenien)voor de bazar van de be-
aardensocieteit verzorgd.ZiJ wil er niet
eens voor bedankt worden. Het wordt met

en eenvoudig gebaar van "Ach, dat zit
el goed hoor;het is voor de soos"wegge-
aagd. Toch hoop ik,dat de andere leden
eseffen wat een lid.als zij waard is.
ok haar dochters en schoondochters wer-

len hard mee om van alles te maken. Is

et hun grote liefde voor Moe of voor de
===medemens? Ons aller hulde, hoor dames I

Namens de bejaarden-societeit wil ik ook
alle mensen, die de verkoopmiddag hebben

In verband met de afwezigheid van d^opeii-bezocht, hartelijk bedanken.
de De heer de Vries de vergadering.Hij
deelde mede dat het bestuur en bloc af-

trad en dat een nieuw bestuur gekozen
zou worden.De. samenstelling van dit nieu-
we bestuur werd reeds in de "Broeker Ge-

meenschap"van 20 februari j.l.bekend ge-

Mevr.S.te Boekhorst-Vink

II

Op zaterdagavond'22 maart a,s.organiseert
de Bejaardensocieteit met medewerking van
de Broeker muziekvereniging een feest-

maakt.Vervolgens warden de boeken inwoners boven de 60 jaar
In het Broeker •Huis,aanvang o uur. Komt Uten en overgedragen met een voordelig

saldo van ruim fl.900,—.Hierna werden
door enige aanwezigen enkele suggesties
gedaan t.a.v.de activiteiten van de ver-
eniging,nl:1.De uitgave van een kaart van
de Gemeente Broek voor wandelaars.2.De

uitgave van een waterkaart van Broek en
omgeving ten behoeve van watertoeristen.
3«De uitgave van een.boekje met alle.toe-
ristische gegevens van Broek(eventue€l
in samenwerking met de Vereniging "OUd
Broek".) 4.Het opstellen van een lijst
van particuliere adressen- waar buiten-

ook? De entree is gratis en bovendien zijn
er nog mooie prijisen te winnen.

Ill

Uitsiagen van do Verloterij op 12 maart
in het Broeker Huis.

De naam van het paard was: LUCKY
Cake: nummer 509 Blauw
Pop:
Rookworst:

V/ieg:
Negerpop:
Tulband:

125 Roze
216 Roze

36 Blauw
39 Wit .

,182 Oranje gewonnen



door M&-vr»Beunder

Verrassing: nummer ^58 Oranje:gewonnen
door Gerrit van der Zee

Cip: nuninier 668 Roze :gewonnen
door Mevr.de Boer

Fles Cognac:nummer 11^ Oranjeigewonnen
door Cor Groot

ievrouw Kouwenoord won met de gis 1260 de
rookworst,het juiste aantal "bruine bonen
xn de pot was I261,Mevr.Kouwenoord was er
hat dichtst bij.
let touw was precies 26ra en 10^ cm lang,
.0 taart werd eerlijk verdeeld tussen
levr.Vos en Mevr.Hiensch. Voorzover dat

nog niet is gebeurd, kunnen de gev/onnen
prijzen tot en met zaterdag a.s.worden
afgehaald bij mevr.Bijl, Zuideinde 1.

===BLIKSEKiACTIE LQTENVERKOOP SCHOOL-

REISJE=:==

Cvenals vorig jaar zal er 00k nu een ver-
.oting worden georganiseerd ten bate van

het meerdaags schoolreisje van de leerlin
gen van de vijfde en zesde klas van d.e
).L.School ,I te Broek in V/aterland. He.t
schoolreisje- is ieder ..jaar een evenement
waar de kinderen met vei'langen naar uit-
zie-n.Het is tegelijkertijd een onderne-
ming die. .veel geld kost.Tot nu toe i.^ de
oudercommis-sie er steeds in geslaagd door
verschillende acties geld bijeen te bren-
ge'n voor het school.r eis jesfonds , dat er
naast de subsidie 'die de gemeente ver-
strekt, toe dient om de bijdragen van de
ouders tot "een hanvaardbare hoogte te be-
perken.Vorig jaar is de verlotingsactie
een groot succes geweest.De'verloting die
:hans voor de'deur staat omvat 750 loten

a f. 1 ,00 per stuk.. DE ,hoofdpri js is een •
:weepersoons electrische deken., Om de lo
ten zo efficient mogelijk aan de man te
)rengen zal een blikseraactie georgani
seerd worden op donderdag 27 maart a.s.
Dan zullen de kinderen van de.'vijfde en
zesde klas tussen 7'en 9 uur s'avonds
huis aan huis de loten ten verkoop aanbie
deh.Wij hopen dat U hen niet teleurzult
stellen. en dat U eraah wilt' meewerken om
ook dit jaar het schoolreisje tot een
groot succes te maken. . '
3ij voorbaat dank voor Uv/ medewerking.

. ' . De oudercommissie

===JEUGDAVOND BEOEKER

De NJHC viert feest! ^0 jaar heeft zij de
jeugd ten dienste gestaan.In do week van
24-29 maart staan alle jeugdherbergen in
het teken van dit feest.Ook de Broeker

JeugdherbergIEn daarbij is natuurlijk de
jeugd niet vergeten.Alle jongelui uit
Bro.ek en omgeving worden uitgenodigd voor
een feestavond in het Broeker Huis op za
terdag. ^29 maart a. s. Optre-rlen van de uit
7 'man bestaande. groep "The 19--th'century
show". Beat-en soul-music! Dansen! Attrac

ties! Aanvang .8 uur.Entree gratis.Alle
consumpties een kwartje.Zorg,dat je er'
bij bent!
1==LEDENVERGADERING VER.VOOR OPENEAAR

ONDERV-JIJS^==

Op donderdag 5 april a.s. zal de vereni-
ging "Volksonderwijs"haar ledenvergade-
ring houden in de Regentenkamer van het
Broekerhuis.-Aanvang 20.30 uur.AGENDA:
1.Opening 2.Notulen vorige ledenvergade-

ring •3.Financieel verslag 4,Naamsverander
ring van de vereniging 5*Sluiting
Aansluitend op deze vergadering zal de
"•\/"ereniging voor Openbaar Onderwijs"haar
eerste ledenvergadering houden.AGENDA:
1.Opening 2.'\^erkiezing bestuur 3-Bespre-
king aktiviteiten 1989 4.Rondvraag 5*Slui-

Namens het bestuur

W.Drijver,secretaris

GROENE KRUIS IN EIGEN HUIS^r:^

De spaarbrievenaktiejonlangs gestart,
heeft voor zover tot op heden bekend,goe':
de weerklank gevonden bij U alien. T.z.t,
hopen we U mede te delen, tot v/elk eind-
bedrag deze aktie heeft geleid,Verder wil-
len wij graag een beroep doen op alle
handwerkende dames,ongeacht of zij zijn
aangesloten bij een vrouwenorganisatie,
of niet,om zoveel mogelijk artikelen voor
de Fancy-Fair te vervaardigen, of ter be-^
schikking te stellen. "Vele dames zijn naar
v/ij hoorden, al enthousiast aan de gang
gegaan. en dat is ook wol nodig, willen we
goed b.eslagen ten ijs komen.V/i'e kan ons
verder helpen aan "gratis punten",zoals
die bij veel gebruiksartikelen worden in-
gesloten?Als we een groot aantal van deze
punten bijeen krijgen,levert dat weer tal,
van mooie prijzen 6p0.7ilt U tenslotte nog
eens denken aan de al eerder gedane op-
roep voor de zgn. "rommelmarkt" , voorv/erpeh
dus, die nog ingoede staat verkeren,
raaar waar U geen gebruik meer van maakt?
Als voorbeeld kan men denken 'aan nog in
goede staat verkerend kinderspeelgoed,
overtollige meubelen ,,boeken, enz. ,alles is
welkom, mits het nog bruikbaar is.Even
een telefoontja naar mevrouw Blufpand
(362)of mevrouv/ van der Sluijs(375)eu"'het
wordt meteen afgehaald.

==;=Gevonden: ===•.

in de tuin van De Boer, Molengouw 2:kin-
derpyama-jasje-en tr.uitje.

'BURGERLIJKE STAND:geboren:Daniel Serge,
zv E.Pronk en A,W.Craje»gstrouwd:Jose
Utrera Ramos,30 jaar en Siemonetta Hende-
rika Baggerman,24 jaar.

BER KEFF Laan 44: yoor•rijwielen en brom-
fietsen •. 100^ service

COQPERATIEVE RATFFEISENBANK BROEK IN

• -WATERLAND. '
Zoals .de. meesten-van onze clienten wel -
hebben vernomen is pns nieuwe bankgebouw
op 25 febr.j-.l.in gebruik genomen.Velen
van hen hebben hiermede reeds,kennis gc-
maakt.'Voor hen die tot. dusver nog niet
tot onze clienten behoren willen wij nog
eens' wijzen op de diverse mogelijkheden
die onze:plaatselijke- Raiffeisenbank
U kunt biedeni • . •

•Diverse, vormen van sparen,Rekening-cQU-
rant.Leningen,Effecten. ,
DE RAIFFEISEl^JBAlJJK IS.GOED. VOOR UW GELD.

De kantoor-uren zijnrAlle dagen behalve
zaterdag van-9-12. uur v.m.en van 2-3-a'Ur
n.mvbovendien vrijdag van.6-8 uur p.m.
D?Insdag- te Purmerend van 9-11.30 uur in
de "ARK"in de V^fillea Eggerts.traat. . . •
Woensdagmiddag te Holysloot- van 1 .,30-
2^30 uur.n.m. ...

C-.Nooij-dir.


