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BROEKER GEMEENSCHAP
OUX3AAN V4N DE STICHTING DROEKER GEMEENSCHAP'

=== A G E N D A ===

:• 6 raei -Ledenvergadering Eaiffeisenbank
:, (Goncordia)
:H3 mei Ned.Chr.Vrouwen Bond (huish.verg.):
•16-17 mei Fancy-fair t.b.v.het Gr.Kruis,
:|22 mei Plattelandsvrouwen (boekbesprekin^:
•29-30-31 mei Festiviteiten 100-jarig lae- .

staan school te "Zuiderwoude i
•.3 jun.Plattelandsvrouwen (zoraeruitstapj^,
;9-17 aug.Feestweek en kermis
:25 okt.Vie'ring ^0-jarig bestaan Brand-

^.eervereniging.

opening van ons nieuwe bankgebouw op za-
^terdag 19 april j.l-

Naraens Bestuur,Raad van Toe-
zicht en Directie van de

••• Gooperatieve Raiffe.isenbank
Broek in V/aterland,

C.NOOIJ

==:=UITSLAG VERLOTING !===

In aanwezigheid van de heren J.Honingh
als kerkvoogd en D.Dobber als notabel
heeft de trekking, van de grote verloting

===ten bate van de restauratie aan de kerk-

ssssNATIGNALE HERDENKING=== toren in Zuiderwoude plaatsgehad.De lijst
;Voor de Nationale Herdenking op zondag k van winnende nummers volgt hierna,
:mei a.s.' gelden de volgende richtlijnen: ;1968:1e prjjs Eetservies
il.Van des avonds l8,00 uur tot zonsonder-: 152;2e prijs Scliemerlamp

gang zullen van alle openbare gebouwen,;1581:3e priJs Geborduurd tafellaken.
particuliere woningen en vaartuigen de
vlaggen halfstok worden gehangen.

;2.Van uur af tot 30 seconder voor
20e00 uur zullen de klokken van alle

kerken luiden,

16 trui;67 3 geborduurde ringen;85, stola;
•117 6 limonade-glazen; 135 bonbondoos; 1^2
kindersokjes;19^ zeep;199 sokken;23^ 3
eierdopjes met muts5277 speldenkussen met
:tulpenbollen;31^ blik haring;359'kussen;

:3«Van 20.00 uur tot 2^.minuten daarna zal 37^1- ketting kralen met tulpenbollen;^22
eeh'algemehe" volkomen -stilte in aclit bloempot;437 kapmantel;303 koelkast-doos;
v/orden genomeno 361 lepel met pannelappen;598 roze v/anten;

:4.In Horeca-bedrijven'dient van 'I8 tot 21^608 glazen schaal;6l1 kinderwantjes;642
,uur. de. exploitatie zodanig te geschie- irood vestje;647 glazen;663 schilderij(paar:-

e' •'derL,""dat hieiraan elk vermakelijkheids- :dekop);694 spons;708 kindertrui;7l4witte
aspect ontbreekt.Andere muziek dan die ;V/anten;719 broodtrommeltje;838 6 limonader
van de officiele Nederlandse radio-pro-:glazen;898 zv/arte jumper;9!57 blik haringjG
gramma's mag gedurende die tijd niet ten967 beslagkom;996 bloerapot;1006 jumper;
gehore worden gebracht.. :1030 bed-jasje; 1049 roze camisole; IO66

;3«Eveneens gedurende de periods van 18 ipullover jongens;1072 groene jongenstrui;
: . tot 21 uur.dieht alle buitenveriichtingi073 zilveren bedelarmbandje;1103 boekom-

(neons,lichtbakken,reclame)te zijn• :slag; 1136 ,zeep; 114Q..kindergarnituur; 1188
;^_gedoofd. ___;jupon; 1213 6 eierdopjes ;1218 patatensnij-
F" .==SPREEKUUR BURGEMEESTER=== • l"Pe^.!l!!^; fannelappen; I2p^ vier-^
;0p maandagavond 3 i^ei a,s. vervalt het ^ t
ispreekuur van de burgemeester.Het' eerst- v v ^
ivolgende spreekuur vindt plaats cp n ^•^^do-nneh*
:dagavond 19 mei van 19.30 tot 20.30 uur. lepel met pannelappen; 1458 eaerdopen,
;==- ' • ' === ;1474. z.eep;1535-kinderjurk;,1568kapmantel;-

===DANKBETtJIGIMG=^== ::1600 glazen schaal;l621 spons; 1629'-onder-:
:Van de Goop.Raiffeisenbank ontvingen wij ;rok;i663 ovaal kleedje;1757 kubus;l8l7
;de- volgende' brief-ter publicatie. ' ihobondoosje; 1811 schilderij (paard)l823

Aan de diverse verehigingen'in j.j^apmantel; 1833 kindervest; 1852 keukenrolig:
de, Broeker GemeeiiSchap-.... - 862 gebloemd schilderij; 18.9O botervloot;

;Langs deze "we'g betuigen wij U onze barterti897 eierdopjes' in doos;i940 wanten.
iiijke dank voor.de betoonde belangstelling^et dank aan degenen die door het kopen
;en voor de ontvaiigen .cadeaus en blbemen-l^.an onzrO loten geholpen hebben. _
ihulde ter 'gelegenheid van de officiele •""" ^



===UITSLAG VSRLOTING 11===
.TrekkingsliJst van de gehouden loterij
jt.b.v. k daags schoolreisje van de O.L.
•school I te Broek in V/aterland.
1586 e^ectrische deken;355 mand met bood- >'
;schapp0n;132 broodrooster;12 keukenset;
:395 tafelgarnituurj266 visnet;623 bon vooic

70r^iSbofrbo"t:^.67r::i^^f l^rujaoco Dirk,^^,BoAes en A.:209 tafel^LArnir-L'llfpann^tl'r' '3^°3 J.DiJkstna en C.H.
:presenteerblaadje-253 fie- wiin-377 ^oningsveldoSven Jorgen,av Kovan Elieraallle maai;;iH3 vaas;6'f2 doos zAp;690 '̂ ^"^g^^l^^e.^^er^^Eugene Eduard
idoos zakdoekjes;128 kandelaar + kaaken- £ jr.en Georgette Mathilda
;82 dooa geme^d; Sohclaatica Heijmans,22 Jr.
i^08 fle£v,ijnf699 dooa £a°L-29f33el£w°''̂ ^£h^® '̂̂ ^ Sn,it,22Jr
;pan bruin a£doArk;489 £"p£L££ —̂
;koektron,neltJea;598 kc^kommera£aai;668 J^^rvinfS^ref
5uzzle;9Jf pot sigaren. ^z TjlZ CSeugjes,
:x?^r.iiddGls zijn de prijzen bjj de betreffender™
tvxnnaars thnisbezorgdo •

Bs oiidercommissie. :

khuig in eigsn huis==^ ;
i-idk^eraag jol. heeft de toneelgroep "Tracht:
Jr/edero::; een uitvoering t.b.v.het Groene :
Lruas gegeveii; waarvan de opbrengst, ruim I
•j t- '3-^3 is overgedragen aan het bsstuur •
van -liet Groene Kruis.ln totaal bracht deze
snthousiaste vereniging /,600,— byeen :
voor hot nieuv/e wijkgebouwoAlle hulde voor;
;dezo. .epontahe medev/ei-'king en we hopen,dat^
mcerdere verenigingen dit goede voorbeeld!
ill de nabije toekorast zullen volgen.
Mv?J;:iEAT.™^ "ivie'heeft er ",
nog gooderen voor bazar en/of rommelraarkt?;
Zazoi'dagmorgen 3 mei a.So vanai 10 uur v.:
^rkomL,. de ophaaldienst voor deze goederen-
langSoWnlt Ujzo mogelijk,Uw ' spullen vast
klaar -zettoniLEI-QP PE-BEL-l-l Ook na deae ^
datum zullen we nog graag'kleiae voorwer-;
pen voor bazar of rommelmarkt bij U afha- :
len,al,3. H ons even een seintje geeft,t/m ;
:1-. mexnOfschoon t.z.t..nog een uitvoerig :
px-ogiamma- van de Eancy-fair zal worden :
bekend gemaaktjwillen v;e niet nalaten al-;
vasi^ L.e vermelden, dat de kampeervereniging
; pe Leek''inmiddels spontaan haar medewer-:
king heeft aangeboden,om blijk te geven '
van daadwerkelijke belangstelling voor het -1 BE E 'r"^fT""Laan 44

i^mird: ni^omETSEN
pu.ncj-'-Fair verzorgen door o,a. 's zater-
jdagsmxddags .op te treden met een 25 man
sterk accordeonorkest "Vios",0.1.v.de heer
L.Petersen.Vanzelfsprekend zullen 00k be-i,kende plaatselijke rauziekensembles optre- t
den,zodat er variatie genoeg zal zijn en..-
yocr elk wat wils.De Fancy-Fair zal op
vrijdag 16 mei om 7 uur 's avonds worden ' :
popend. door de heer HoV/.Eppenga,voorzit-:

Kruis.De openingstijden;zin:\rijdag 16 mei van 7-11 uur n.m. en- ;
sateraag 17 mei van 2-4 uur en van 7-11 •

v/illen we vast verklap-;
pen.,dat er fantastis.che prijzen te winnen' :
•-iia,uat alleen al is een bezoek ten voile'

J5db;Sh?
; —^inscheijving leerltngfn o„l„s^i=== '

inschr^ving van leeriingeET6^"het ' :
:eerste leerjaar van de openbare lagere '
.school I vindt piaats op dinsdag 6 mei a.-
So van -16.00 - I7.00 uur in de noodschool.;

kunnen worden kinderen,die •

voor 1 oktober a.s. de leeftijd van 6 jaa
zullen bereiken.Het cursusjaar 1969-197C
zal beginnen op dinsdag 12 augustus a.s.

Het hoofd der o-l.school I
H.W. Eppenga.

===BURGERLIJKE STAND===

In piaats van kaarten
JAN Go POSCH en JOKE Ao VAN DIJK

geven U kennis, made namens
v;ederzijdse ouders, van hun voorgenomen
huwelijk waarvan de voltrekking zal
piaats vinden .op' vrijdag 9 i^iei a.s.
om 14«30 uur ten gemeentehuize te
Uden.

april -1969 , '
Broek in Waterland, Havenrak 33'
Uden,. Vioolstraat 64.
Toekorastig adres:Havenrak 33,Broek

in Waterlando

In verband met het huv/elijk van mijn
zoon zal de kruidenierszaak vrijdag

•9 mei a.s. de gehele dag zijn
G E S L 0 T E N.

K,POSCH

WONING-EUIL
Aangeboden:etage-wonirg le §tage in
Bos en Lommerkwartier.:; 3 kamers +
keuken + box.Huur•111,— per maand,
Gevraagd:woning te Broek in Waterland
of omgeving.Eventueel genegen tot •
aankoop. Tel,020-126264
E.Kroes,Gianestr »3,Amsterdam•

JOO^S E E V I C' E I : I

KAPSA.LON " E M~M Y "
Burg.Peereboomweg 2,Broek in iVaterland
Zowel voor moderne als klassieke
coifxures. Gespecialiseerd in opsteken
on bruidskapselso Belt U even voor een
afspraak 02903-366.

VOOE AL UW VERZEKEEINGEN
Administratie- en Assurantiekantoor

J ^ K. HONINGH EN J.HOUTKOOP'
Parallelweg 17'
Broek in Waterland,tel.02903- 269

V/etteli.jke •Aansprakeli jkheid;Ongeval-
len;, Ziekte; Invaliditeit; Brand; In-
braak; Storm; Bedrijfsschade; Ziekte-.
kosten; Pleziervaartuigen; Auto;Motor;
Bromfiets;Glas;Inboedels,woonhuizen,
v/inkels op totaalpolis; Reis- en baga-
ge; Levensverzekering;Arbeidsongeschikt-
Jiei^ Cardans .

VOOR.IAV BRANDVERZEKERING naar:De onder-
liiilEg-gFsndverzekering Mi.i , ,Parallelw^' •III . • I ___ ^ V^-U.1. W.1.

^^aterland, tel .02903-269.


