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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING DROEK.ER GBVIHENSCHAP"

==A G E N D A ===== igemeente-secretarie verkrijgbaar.
iverkiezeingen voor de gemeenteraad28 feb.Kl^averjassen

2 mrt.Platte'landsvrouwen(lndonesie-avond)Pol^'^^®^® groeperingen, die de naam van
19 rart.PlattelandsvrouwenCfestiviteiten

t..g.v.33~jarig bestaan afd.Noord-
Holland)

9 apr.Plattelandsvrouwen(avond,verzorgd
door "Eendagsbestuur")

^ mei Dodenherdenking
5 niei Bevrijdingsfeest

13 niei Plattelandsvrouwen(boekbespreking)
2 jun.Plattelandsvrbuwen(zomeruitstap^§)

===LOQP PEP BEVQLKING in 1969==^
GEMEENTE BROEK IN WATEELAND

-31 mannen vrbuwen totaal

'31 december 1968 1101 106^ 2165
"geboren 29 26 33

1130 1090 2220

oyerleden 11 k 13

1119 1086 2203
gevestigd . 77 79 136

1196.. 1165 2361
vertrokken 39 62 101

3l december 1969 . 1157 1103 2260

Aantal gesloten huwelijken: 21
Aantal eohtscheidingen: 1
Buiten de gemeente geboren:11 jongens en

meis-jes.
Buiten de gemeente overleden:5 mannen en
1 vrouw

geen -

In de gemeente overladen, woonplaats el
ders: 2 mannen en 1 vrouw

Leyenloos aangegevenrgeen

==i=VERKIEZINGEN===

In de loop van dit jaar zullen een twee-
tal verkiezingen worden gehouden. En wel
bp 18 maart voor de Provinciale .Staten en
bp 3 j'uni voor de gemeenteraad. Ten aan-
zien hiervan vragen v;ij thans de aandacht
van belanghebbenden voor de volgende pun-
ten:

verkiezing voor Provinciale Staten
yerzoeken om in een andere gemeente(binne:
de provincie Noordholland te mogen stem-
men' en verzoeken om bij volmacht te mogen
Stemmen, dienen uiterlijk ^ maart a.s.te
worden 'ingediend. Formulieren voor het
dpen van,.dez.e.,yerzoeken,.zijn..ter

hun groepering, een aanduiding daarvan of
beide boven hun kandidatenlijst geplaatst
willen zien, dienen een verzoek ora regi-
stratie van die naam of die aanduiding te
richten aan het Centraal Stembureau, en
wel in de periode tussen februari en
20 maart. Forraulieren en nadere inlichtin-

gen te verkrijgen ter gemeente-secretarie:.

===SPPI]EKTJUE HQOFD O.L.S,I===

Het hoofd der o.l.school I houdt een

avond-sprekkuur op maandag I6 februari
a.s.van 19.30-20.30 uur in net" schoolge-
bouw•

===VuiI storten==

De vuilnis-stortplaats te Monnickendara
(gelegen aan de weg naar Overleek) is.des
zaterdagsraorgens gedpend van 9 tot 12 uur
Particulieren kunnen daar dan hun overtol

iige vuilnis(gratis)k\vijt. Het is dan ook
perse niet nodig om overal maar vuil neer
te sinijten, zoals helaas herhaaldelijk
moet worden geconstateerd!

===BEJAARDENGYMNASTIEK=r==

De afdejying Broek in Waterland van de
Prov.Noordh.Ver."Het Groene Kruis" is

voornemens binnenkort te starten met
Gymnastieklessen voor bejaarden. De kos-
ten liieraan verbonden zijn nog niet met

In de gemeente geboren, woonplaats noemen.Een en ander aal af-

langen van het aantal deelnemers. Gedacht
wordt aan een prijs van 50 ct-75 ct per
les. Liefhebbers (sters) kunnen zich op
geven bij 2r.J.Grouse, wijkgebouw tel.255
of bij mevr^M.van Schaagen-'Poolman, •Bui-
tenweeren 3, tel.438. De eerste enthou-
siastelingen hebben zich-al geraeld! ___
• =:-=PJ.TrMVE£-EN KONIJNENHOUDERSVER.
Op 20 januari 1.1. vond de trekking plaat
van de jaarlijkse verloting van deze ver-
eniging. Tevens werden op deze avond de
prijzen uitgereiktjdie de diverse deelne-^
raers tijdens de laatste tentoonstelling
behaalden.Na afloop van deze officiele
gebeurtenissen, hield onze plaatsgenoot
de heer Vroegop een praatje over zijn be-r
levenissen tijdens een verblijf in Ameri-:
^a. Toegelicht door dia vertelde hij vele
w.etensw.aardighe.d.en.irit. .all.es.. bl.e.ek.,.. dat



de.. heer Vro^gop-zi4^,_.ogen en oren-st>ed-de -raina...Jacoba^ ooharma' Jonk', 19"iaar
kost had gegeven.De avond-'koH-iiiede daar-; Getrouwd:Monte Albert Vxs3er,22 Iaar er
door als aeer geslaagd worden beschouwd.; Petronella Hendrika van der Snook, l8
Pe prijzen van de verloting zijn gsvalleu jaar.

op dfe navolgenp nummers:29,47,'f9,5't,72, ; Overledon;Cornelia PelB,8o iaar. eohtee.
3?®' 3^9,283 ,436,470,536,676,713,773, Spaans, N, • j . 0 ) g
83^1855,8711893,897,899,912,959,105^,1101 r"
11^5,1190,1223,1230,1255,1270,1314,1363,:
1310,1597,1608,1647,1659,1710,1738,1796,;
n8|i,1832,1875,1934,1964.

===VRIJE EXPRESSIE===:
Het initiatief om in Broek in V/aterland
een aantal clubs"VriJe Expressie"te star^
ten,heeft een verheugcnd resultaat opge-:
leverd. Dinsdag j.l.zijn we dan ook met
groot enthousiasine begonnen. Maar laat U•
zich daardoor niet afschrikken als U zich
nog niet heeft opgegeven en dat wel van ;
plan bent.Het kan alsnog.Er zijn nog een:
paar plaatsen open.Ook bij de damesclub.•
Er zijn een aantal wijzigingen:
10-14 jaar wordt Dinsdagavond;half zevenr
acht nur.Woensdag:Kv/art voor e€n-kwart :
over twee:7-8 jaar wordt gecombineerd.met
de club van woensdag half drie-vier uur:;
5-6 jaar(i,v.m.voetbal).
Bij. de damescluh van donderdagfflorgen,half
tien-half twaalf is een creche (^Max"
aantal mee te neraen kinderen:2 stuks)
Voor donderdagavond. zeven uur-negen uur:
l^unnen zich ook heren opgeven.

C.VaOpzeeland •

==FANrAPuE-NI£IhVS=^= j
De jeugdafdeling van het fanfare"Zuider-:
woude" heeft het voornemen haar het con-i
courfs Hillegom te gaan d.d,2l maart 1970;
onder leading van de heer Erani': Meijer. ;

zijn ook nog een aantal solisten van :
let.jeugdcorps, die deelnemen aan dit ;
concours.Het fanfarecorps "Zuiderwoude" :
heeft het voornemen om op 7 meiCHerael-
vaartsdag)naar het concours te Zaltbommel
te gaan. Zij nemen deel in de 1e afd^ling
Dit concours staat onder de N.K.F.Het is
ie eerste raaal, dat het corps in deze
lend deelneemt.Wij zullen hopen op een
joed resultaat en daarom leden: komt
;rouw op do repetities. Voor hen die
neegaanrgeeft U zo spoedig mogelijk op
>ij G.de Oude. Het fanfarecorps van. Zui-
.erwoude bestaat dit jaar 50 jaar.D^i

officiele datum is 20 nov.. 1970^ Er is
reeds een commissie gevorrad,die dit fees
al organiseren,Voor deze gelegenheid is
r al een verloting georganiseerd om zo
ok aan de ^odiga gelden te komen.Een
ing mag ^ verklappeh, dat is de
oofdpr:^. koelkast .D'e commissie re-:

cent Qp allermedewerkihg an hoopt dat
=^^ontaan de loten koopt.

===AAN DE BEWONERS VAN V/AGENGOUW-

GALGGOUW EN BELMERME3R===:

In verband met de 5-Mei viering,beleggen
wij een vergadering ten huize van P.Kooij
man, V/agengouw 98.

Komt met ideen 1

j^==BURGERLIJKE STAND==
geboren:Ramon, zoon van AoSaueressig en
W.Vroegop, Wouter Jonathan, zoon van A.
van der VVeijden en A«L.de,.Jong
bndertrouwd:Marinas trdo,22 .jaar en Wilhel-

===ADVERTENTIES===

SLIJTERIJ "CONGORDIA"
Dorpsstraat 1,tel.02903-206

Frarabozen kersen per liter
Zwarte Bessen per liter
Kersen per liter
Een grote collectie BUITENLANDS
GEDISTILLEERD o,a.Dram'luic,Gontreau,
Benedictine,Pernod.

BINNENLANDS GEDISIILLEEED
Citroen Brandewijn per liter
Jonge Jenever per liter
Oude Jenever per liter
Cognac 35^ per liter

Belt IJ 206 en wij bezorgen
bestelling thuis!

f.3,-
f-3,-
f.3,-

f.7,5C
f.9,5C
f.9,75
f.9,95

Uw

Administratie-en Assurantiekantoor
Jb.K.Honingh-J,Houtkoop.
Alexanderkade 2,A'dam,tel.020-945884
Parallelweg 17,Broek in Waterland,

tel.02903-269. . •
Graaf Willemlaan 153 ,Monnickeudain,

tel.02995-1804.
Voor al Hw VERZEKERINGEN,FINANCXERlNGEA

en BELEGGINGSADVIEZEN.
Ook V/INTERSPORT-en RECHTSBIJSTANDS-

VERZEKERING.

voor

B E.R . K E F.F , Laan 44,

E I J W -I •E..I,.E N
en

•B R 0 M F i E T S E N:
10 0^

servicoll!

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 de tijd om gezel-
lig naar DAMESKAPSALON "EMMY"

toe te komen.

Belt U s.v.p.voor een afspraak.
Telefoon:566 *

CAFE-RESTAURANT "CONCORDIA"

Verzorgt Uw:vergaderingen, recepties,
bruiloften en partijen.

GEZELLIGE INTIEME SFEER!
ZEER BILLIJKE PRIJZENI

Beleefd aanbevelend,G.de Vries

ONDERLINGE BRANDVERZEKERING

Parallelweg 17,Broek in Waterland,
tel.02903-269.
Voor een Goede brandverzekering naar
de " 0 N D E R L I N G E " -
Goede voorv/aarden en uiterst lage preml

G.EDIPLOME E R D

P E D I CURE

Mevr•F.Brouwer, Broekermeerdijk 6,
Broek in Waterland, tel.02905-412.

Behandeling na afspraak OOK AAN HUIS!


