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ORjCaAAN VAN DE STICHTING JDB BROEKER GEMEENSCHAP'

=== agenda ===

7 apr.Plattelandsvrouwen (lezing over
"Vrije Tijd")

9 apr.Offioieie opening Raiffeisenbank
2 apr.Ned.Christen Vro'uwen Bond (lezing

over "Kinderverlokkers") .
2 apr.Trekking verloting schoolreisje

011. s»T

4 apr.Plattelandsvrouv/en (voorjaarsuit-
stapje)

6 apr.Toneeluitvoering "Tracht^' t.b.v.
het Groene Kruis

26-29-30 apr.Oranje-feest
^19 apr.Oud-papier-aktie Zuiderwoude

1-2—3 Festi-viteite-n 100-jarlgJiestaarL
school te Zuiderwoude

6 mei Ledenvergadering Raiffeisenbank
(7.^3 uur; Concordia)

3 mei Ned. Christen Vrouwen Bond (huish-.
verg.)

6-17 mei Fancy-fair t.b.v. het Groene
Kruis

2 mei Plattelandsvrouwen (boekbespreking
"Hendrikje Stoffels")

7 to.t 9 nur bij J.de Jongh,Buitenweeren 3i
Broek in V/aterland. _

==:=OUD-PAPIER-AKTIE ZUIDERWOUDE===

Het bestuur van het fanfarecorps organi-
seert op zaterdag 19 april a.s. een oud-
papieraktie. Wij verzoeken U het papier
gebundeld klaar te zetten.Wij zien 20 vaak
dat er gebundeld papier met de vuilnisau-
to meegaat.Waarom?Als U ons het laat we-
ten dan wordt het 00k weggehaald.Wij hopen
dat U voortaan geen papier meer weggooit',
het heeft voor ons waarde!

^^^JEUGDAFDELING FANFARE-KORPS-==i

De jeugdfanfare van het Zuiderwouder
fanfare-korps""gaat zaterdag 3 mei naar
het concours in de Eijp.De jeugd heeft
een eigen bestuur gevormd en heeft alles
zelf georganiseerd.Het geheel staat onderi
leiding van hun leermeester dirigent Frank
Meijer.Wij wensen hun veel succes toe en
spreken de wens uit dat er nog meer jongens
en_meisjes toetreden als lid.

===WIE GAAT ER MEE NAAR LIENDEN-?===

5 jun Plattelandsvrouwen (zoraeruitstap je):Het fanfare-korps van Zuiderwoude' hoopt
maandag 26 mei (2e Pinksterdag)deel te
nemen aan het muziekfestival te Lienden.

Het hoogst geplaatste korps kan een prijs
van /.13O,-- in zijn kas storten.Verder
zijn er nog prijzen van /.100, — ,/.30,— en

/.23j— te ve'rdie'nen.Er wordt op h2t ogen-
blik heel goed gestudeerd.Houden zc!!!
Het ligt in de bedoeling dat wij daar een
gezellige dag van meken.Er is al contact
opgenomen met Touringcarbedrijf Hooijberg
uit de Rijp.Als U met het fanfare-korps
dit muziekfestijn mee v/ilt maken, kan men
zich opgeven bij G.de Gude tot uiterlijk
2A_april a. s*

===SBOTI=:==

De collecte die gehouden is in de week
van 7 t/m 12 april te Zuiderwoude heeft
/.121,— opgebracht.Al degenen die op de
lijst getekend hebben worden heel hartelijk
bedankt." mevr.E.de Oude-Honingh

=^r:VERLOTING SGHOOLREISJE O.L.S.I^==

Wij delen U mede dat de trekking van de
verloting,welke gehouden is t.b.v.het
jmeerdaags schoolreisje van de o.l.school"-

-17 aug.Feestweek"en kermis
5 okt.Viering AO-jarig bestaan Brand-

weervereniging.
OETBALWEDSTRIJDEN;

^rograrnma zaterdag 19 april I969
.D.O.B. - P.S.Z. 3

un.S.D.O.B. - Volendam 7

dsp.E.V.C.b - S,D.O.B.a
.D..O.B.b - I.V;V.e

'rogramma zonda-g 20 april I969
.D.O.B. - Strandvogels

'urmerend 3 ~ S.D.O.B.2

• D.O.B.3 - Mo'nnickendam k
.F.C.8 - S.D.O.B.A

^rogramma zaterdag 26 april 19^9
.D.O.B. - Blauwwit 3
un.S.D.O.B. - I.V.V.3
dsp.Volendam j - S.D.O.B.a

^rogramma zondag 27 april I969
.W.O.W. - S.D.O.B.

.D,0=B,2 - Oosthuizen 3

'urmersteijn 6 - S.D.O.B.3
R.C.Z.7-- S.D.O.B.a

===VAKANTIE-BONNEN^^^

Paas en Pinkster verzilvering
p 2A april a. s. kunnen vakantiebonnen ^ j
orden ingele verd yopr.de .fe.estdage.n., .van,.., .®. A.P-.. _

2.30 uur
^.13 uur

1.13 uur

2.00 uur

10.00 uur

2.00 uur

^.00 uur

2.00 uur

2.00 uur



april 'a.s. 'om"8'uur in het noodgebouw
van bovengenoemde school.Tevens danken
wij U ook namens de leerlingen voor Uw
geweldige medewerking tijdens de loten-
verkoop.Mede dank zij U kunnen de kinde-
ren dit jaar weer een prachtig school-
reisje hebben.

De Oudercommissie van de o.l.

school I te Broek in Waterland^

===OUD-PAPIER-AKTIE M£ISJESCLirB^=:=

De meisjesclub korat weer langs om oud
papier op te halen en wel op 22 en 23
april ten Zuiden van de Parallelweg; 6 en
7 mei ten noorden van de Parallelweg.

M.Mulder

VAN "TRACHT"===

Tracht blijft actief.De uitvoering die
"Tracht met medewerking van de Boerenkapel
zaterdagavond 29 maart in Zuiderwoude ten
hate van het Groene Kruis gaf,mag geslaagd
genoemd worden,.Een batig saldo van ±.
/.iSO,— voor het Groenfe Kruis.Jammer dat
er niemand van het bestuur van het G.K.

aanwezig was (of van de commissie voor
het wi jkgebouw) .Haddenzij het toneelstuk
aoms allemaal in Broek ai gezien?Er wordt
al weer geruime tijd ijverig gerepeteerd
voor een opvoering van weer een nieuw bli^
spel. Een bijzonder leuke koraedie ,met de
weinig zeggende titel "Knm,.doe eens wat"
van. Neil. Simon. Een kleine maar bijzonder
sterke bezetting (3 dames en 3 heren).Za-
terdag 26 april: kunt U dus v/eer een ge-
zellige toneel-avond verwachten in cafe
Concordia.Entree' een' rijksdasLl'der p.p.ten
bate van het wijkgebouw van het Groene
Kruis.Kaartverkoop vanaf heden bij de heer
W.van Meel zolang de voorraad strekt.

In aansluiting op het bovenstaande wil
het Comite "Het Groene Kruis in eigen
huis" graag hartelijk dank zeggen aan
"Tracht" voor het mooie bedrag (om precies
te zijn /. 188 ,A-0) ,dat kon worden afgedra-
gen.Een pluim op de hoed van deze jonge
vereniging,die zo' spontaan haar medewer
king verleende. Wij wekkon U op de komende
uitvoering van "Tracht", ook weer ten ba
te van. het Groene Kruis,in groten getale
te__bezoeken!

•• ' ==:-=DRURTE IN HET BROEKER HUIS==.=:

De afgelopen periode- heeft het Broeker •
luis heel wat drukte te verwerken gehad.
Het begon zaterdag 22 maart met een gezelr
lige avond voor de bejaarden,verzorgd
door een aantal plaatsgenoten (Boerenka
pel ,Hecobema' s e.a.)Dinsdag da'arop v/aren
onderwijskrachten uit Waterland te gast..
J.l.donderdag was de grote zaal gevuld met
bestuursleden,oud-bestuursle"den en andere.
betrokkenen bij het Broeker Huis.En als ;
tlap op de vuurpijl vond afgelopen zater
dag een beat-festijn plaats voor de jeugd ^
uit Broek en omgeving.Dit allemaal in het-»
fcader van het ^O-jarig bestaan van de Ne.-:;
derlandse Jeugd Herberg Centrale.En onder^
tussen draaide de jeugdherberg gewoon
door: ee.n .Duitse en een Belgische . groep
verbleven enige dagen hier.Voor de nieuwe®
beheerders .raocht deze v/eek zeker een vuur
proef worden genoemd,die zij met succes
hebben_doorstaanlHet Bestuur'van het Brae
ker..Huis...z.al..,i.n..het. komende ..winterseizoen

trachten meermalen een jeugdavond te or-
ganiseren.

===BURGERLIJKE STAND===

geboren:Alida,dv H.Pronk en J.W.van Meer-

veldf ondertrouv/d: Jan Vink,22 jr.en Ansje
Tiny Geugjes,21 jr^getrouwd;Klaas Visser,
27 jr. en Lijsje Sv/art, 21 jaar.

COOPEPATIEVE RAIFFEISENBANK

BROEK IN WATERLAND

Bij deze maken wij bekend dat de officiele
opening van ons nieuwe bankgebouw zal
plaats hebben op zaterdag 19 april 1969'
Er cestaat gelegenheid tot het bezich-
tigen van het gebouw van 2.13 -- 3-00
uurnTer gelegenheid hiervan wordt een
receptie gehouden in Restaurant
"Concordia" te Broek in Waterland van
5.00 " 3''00 uur n^m.

Het Bestuur.

TE KOOP:

WOONARK 1^ X 4 meter met ligplaats
en tuinc

J.van den Berg,Broekermeer-
di.jk 6,tel.02903-^^2 '

WONINGRUIL

aangeb. '.Amsterdam nabij Utr.brug vrij
uitzicht op Amstel ^ kamerw.ben.gr.huis-
kamer + gr.sl.kamer vaste wastafel hall.
keuken,badc0l,' waranda.
Bov.:2 sl.kam.H- 1 vaste wastafel en bal-
kon.gevraagd:woning Broek in Waterland

Uiterv/aardenstraat. 7 II,tel.
tel.020-760606

TE KOOP; Johge k'onijnen'
'Roomeinde 9 ? alhier

bee •* K E F F , Laan kk,
voor RIJWIELEN EN BEOMFIETSEN

100% SERVICE! ! !

KAPSALON " EMMY"

Burg.Peerebooraweg 2,Broek in Waterland
Zowel voor MODERNE als KLASSIEKE

coiffures. Gespecialiseerd in opsteken
OPSTEKEN en BRUIDSKAPSELS. BeltU even
voor een afspraak 02903-366

VOOR UW BRANDVERZEKERING NAAR:
DE ONDERLINGE BRANDVERZEKERING MIJ.

Parallelweg 17,Broek in Waterland,.
Tel-02903-269
Premie stenen-woonhuis /. 0 ,40 per O/OO-
Premie stenen-houten

woonhuis /.,0,S3 per 0/00
Premie houten woonhuis /.I,— per' O/OO
Vee en hooi . " /. 1,10 per O/OO'

.Uw RECEPTIE, BEUILOFT, of PAETIJ. wor.dt
uitstekend verzorgd in e.en gezellige
sfeer bij caf^-restaurant CONCORDIA!!,! .
Beleefd aanbevelend, .... ...
C,DE VRIE3, porpsstraat 1,Broek in Wa-
terland. Bel voor inlichtingen:0.29Q3-20(
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-jD-o-o-o-o.-o.-o.-o^o-o-oi

o
t

De Oranjevereniging van, Broek in .
Waterland doet een beroep op H" alien, ®
om op de feestdag 30 aprji a;&. •
de V L A G uit te steken.-

het Comite.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

VOOR AL UW VERZEKERINGEN:ADMINISTRATIE-
EN ASSURANTIEKANTOOR JB.K.HONINGH EN
HOUTKOOP. tel.02903 - 269 ! ! ! ! • ' .


