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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STIChrTING «DE DROEKHR GEMEENSCHAP"

=== AGENDA === Veenstra-
t/ra 22 mrt.Tentoonstexling Fr-. Franck in ; =r:=NUTSBIBLIOTHSEK=:=:=
: Galerxe De Swaer. : ;
:io m -1 ' J /-rn ^ ^ . :Zowel voor de jeugd als voor volv/assenenIS mr. Plaaelandsvrou»en (Eandagsbestuur)^,^^^^ onze bibliotheek een grote ver-
:,7 en 18 mrt.Ophalen oud papasr ten zuxden^^heidenheid aan boeken,zoals detektlve-

van de Paralxelweg •
17 mrt,N.C.V.B•(mel.Stilma spreekt over
: "Vrijwillig levenslang")
;:i8 mrt .Yerkiczing- ProvcStaten

•:19 JJirc. Schriftenkijkavond o.l.s-, I
; Propaganda-avond vogelliefhebbers
• (Concordia)

• • Plattelandsvrouwen(festiviteiten

•'De opg:roeiende mens in de wel-
; vaartstaat'')
!9 apr,Plattelandsvrovwen(modeshow vrije-
: tijdskleding)
;7+ max Dodenlierdenking
: 5 rcei BevrijdF-ngsfeest "
12 moi N.C, V.B. (Huishoudelijka vergadering) t o/,
bi -nn XX 1 3 /F ^ dxt ailes op Laan 2A.21 mex Pia'..telandsvrouwen( Dcekbesprekxng) :-== ^ ==
:2 junRof k of 9)Plattelandsvrouwen I --^^^VOGEDLIEFHEBBEPS ATTENTIEI

(zomeruitstapje) ;Propaganda-avond in caf§-restanrant
:3 jun^ Verkiezing gemeenteraad :Concordia ,Broek in V/aterland»
[3 t/m 6 jun7i—daags schoolreisje o.l.s.lR^ cnze gemeente is een groot aantal in-

k, / ^ ^ ' . 1 > .. • - ..10_t/m 16 aug.Broeker Feestv/eek

: ==^^FNTCONS?EIdLING FI^DERIGK FPANCK^==.
Wegens grote belangstelling voor de ten-
: toonstelling van de origine.le tekeningen
: van Frederick Franck's ''Het Parijs van
: Sirnenon" is deze verlengd tot 23 raaartv
:Galerie "de Swaen",Beeteinde 4 te Broek
:xn Waterland.DageliJks van 10-15 uur.
• _ls Zoridags van 12-17 uur

=-=SPHEEKUUP HOQFD Q.. L.3.I==^ :^ v.. ^ ^ .x
: Op ma.arxdag 16 maart a.s. houdt het hocfd ;lierehouder,die hier meer over weten wi3
:van de o.l. school I spreeknur van uitgenodigd op deze avond,welke
: j^3_avondo 7'-30 - 8.30 in de school. iwordt gehouden op donderdagavond 19

;maart 8 uur, in bovengenoerad restaurant.
===T0NEELGR0EP ZUIDSRW0UDE==:=

i De toneelgroep "Zuiderwoude" heeft een •, ^ ^
iuitnodiging gekregen cm be- komen spelen Jac.Vroegop ,Gal ggouW2A, tel. 376 .
; voor het fanfarecorps llpendam op 1A j =^=TNVlf£SSELING VAKANTIE-ZEG£LS-^==4
;maart a.s. Opgevoerd zal worden de eenak-t Xnwisseling v-alcantie-zegels voor de Paas-
; t-,sr Zeg het met Bloemen" van Dxck van :en Pinltsterdagen op zaterdag ^ april van
:Maasland.De toneelgroep heeft in studie : 16' uur bij P.Kooi jman^Wagengouw 58
;.S'7npmen ,het. stuk.!'He.t..bip3.ogi.sch..wp.ndfirF..;.7F~ 17~

ipopulair wetenschappelijke--, dokters- ,
Istreek-,oorlogs-,avonturen- en moderne
:rcmans^ Dm dit assortiment nog wat uit t
;breiden hebben v/ij nu ook nog een zgn
:wisselkollektie opgenomen ,vvaarin ook all
:kategorien zijn vertegenv/oordigd,maar
:vooral de moderne- en de detektive roman

-zc- >>^0.-'-^ V, -M j TT n aantal mei.sjes boeken. Ook kunnen53--jarxg bestaan aid. Noora-Holland) ,
;2i_en S'LBirt.Ophalen oui_pnpler ton nioor^ ^aFd.R F ' HobbyboeKon ba
; den van-de Parallelweg : InF ? " Stichting voor bibliotheek-
• 7 T\T r'v t3 ^1-, ry-n 4- , X • centrales oestellenjdie U dan doorgaanc; / apr.vN.O. \/.B-(.Ds.Zijlstra spreekt over i u x-i m , ,, ..

.bxnnen een week heeft.Tevens heboen v/y
;gemeend nog een uur per v/eek meer te moe
:ten gaan u.itlenen en daarom zal vanaf 19
:niaart ook donderdags gelegenheid tot riii-
ilen ziJn. De openingsti,jden zijn derhalve nu
imaandag van 19-00 - 20.00 uur
:donderdag van 19.30 - 20.30 uur^

:v/oners, dat zich in de vrije tijd bezig
ihoudt met het verzorgen en kweken va'n vo-
:gels.-: een liefliebberij,die in onze moderne
itijd een culturele vrijetijdsbesteding is
:van do eerste orde.De belangrijkheid van
;samenwerking op dit terrein zal een ieder
:duidelijk zijn.Toch willen wij nog v/ijzen op
:de vele en grote voordelen,die zo'n sa-
:menwerking met zich mee brengt.door le-

==- zing-- en diaf ilmavonden, gezamenlijke ex-
:cursies,een inkoopcentrale,enz.ledere vo-

iOok kunt U inlichtingen verkrijgen bij de



aak'de BEOTERS 'VAN WAGENGOUW-^GALGGOTO
BELMERMEEE

(betreft 5-mei viering)
Van de + 90 gezinnen, toonden + 10 ge~
zinnen hun belangstelling op de gehouden
vergadering.Deze mensen hebben besloten
voor hun kinderen een wagen te bouwen.
Mocht U alsnog belangstelling hebben,dan
dient U zich in verbinding te stellen
met P.Kooijman, Wagengouv/ 98*

===INGEZQNDEN==:=

Tegenwoordig wil iedereen inspraak,niet
meer "over U maar zonder U".Maar is het it
opgevallen dat het nieuw te bouwen rust-^
huis zonder inspraak van iedere bejaarde ;
is opgelost?Het komt ver van de winkels, 1
ver van de bushalte,maar wel bereikbaar :
voor alle winden.Bn al is men ouder,daar-
om wil men echt nog v/el wat zien!V/at was
men blij toen er een nieuvve straat kwam bij
de bejaardenwoningen.Ineens uit het iso-
lement.En wie zei dat het zo moeilijk is
ora de gemeentebegroting sluitende te krij-
gen?Het sportterrein heeft ook de nodige
lieve centen gekost,maar w^s in ieder ge-
val nog op een goede plaats.Nu maar weer
een ander terrein gezocht.En zal, dit in
het "plan Havenrak" komen?Het lijkt er
veel op dat een terrein voor de jongeren
belangrijker is als voor die "ouwe mensen
Kijk verder eens naar omliggende plaatsen
waar de rusthuizen veel gunstiger gelegeh
zijn.Met dank voor de plaatsing.

S. van Schieveen-Ruijter_^_

===VEEiaEZING PHOV.STATEN=:=:=

A.s. woensdag l8 maart wordt U verzocht
Uw stem uit te bre'ngen.Er moet een nieuw

college van Provinciale Staten v/orden ge-
kozen.Met opzet hebben wij de uitdrukking
gebruikt "U wordt verzocht".Dit wordt nL
de eerste verkiezing sedert de invoering
van het algemeen kiesrecht zonder dat U
verplicht bent ora te komen.Uiteraard
wordt verwacht,dat, wil het land bestuur
baar blijven,de burgers vrijwillig mede
zullen werken aan het tot stand komen

van de nodige bestuurscolleges.De in
spraak, waar zoveel over te doen is, kan
in het uitbrengen van Uw stem gestalte
krijgen.U weet,dat U van des morgens 8
uur tot des avonds 7 op de stembu-
reaux welkom bent.WiJ wensen U veel wijs-
heid toe bij het uitbrengen van Uv/ stem_|__

De meisjesclub komt weer langs om 't oud
papier op te halen en wel 17 en 18 maart
ten zuiden van de Parallelweg en 23 en
2.k maart ten noorden van deze weg.

mej,M.Mulder

===BUPGEPLIJKE STAND====

geboren:Marjjke dv A.Oud en L.Geugjes.
Overladen; Gerrit Sanders,oud 78 Jaar
_ , gehuwd geweest met G.Hetjes^

GEDIPLOMEERD PEDICURE

mevr.F.Brouwer,Broekermeerdijk 6 , tel.
02903-^12.Behandeling na afspraak,ook
aan huis.Op advies van de dokter ook

AANMETEN VA11 STEURZOLEN en

ELASTIEKE KOUSEN.Op maandagraiddag van
13.30 - 13.30 pedicuren in het Wykgebouv
voor 63+I

Ter gemeente-secretarie kan geplaats
worden een

VROUWEEIJKE.KRACHT VOOR HALVE DAGEN.
Type-vaardigheid is vereist.
Werktijden en honorering nader te
regelen. i:
Sollicitaties,gericht aan Burgemeester=|
en Wethouders,in te dienen ten •
gemeentehuize.
Nadere informatie kan worden verstrekt
door dp hear J.P Sm-its-

ADMINISTRAtiE- til ^ot)Uiutirr±EKANTOOR

Jb.K.Honingh - J.Houtkoop.
Alexanderkade 2 ,Amsterdam , tel,020-

94588A,
Parallelweg 17>Broek in Waterland,

tel.02903-269.
Graaf Willemlaan 153iMonnickendam,

tel.02995-t80A.
Voor al Uw verzekeringen,financieringe:
en beleggingsadviezen.Ook v/intersport-
en rechtsbi.jstandsverzekering.

DAMES

U alien stelt het zeer op prijs,dat
U goad en vakkundig behandeld wordt
en het kapsel krijgt dat goed bij U
past.
Gun U daarom heerlijk de tijd om
gezellig naar DAMESKAPSALON "EMMY"

toe te komen.

Belt U s.v.p. voor een afspraak.
Telefoon: 02903-586.

CAFE-RESTAURANT "GO N C 0 R D I A "

Verzorgt Uw v e r g a d e r i n gen,

r e c e p t i e s

b r u i 1 0
£•
X t e n en

p a r t i j e n •

Gezellige intieme sfeer.
ZEER BILLIJKE PRIJZEN '

Beleefd aanbevelend,
C.de Vries

Parallelweg 17,Broek in V/aterland,
tel.02903-269.

Voor een goede brandverzekering naar
de " 0 N D E R L I N G E " . Goede

voorwaarden en uiterst lage premie!

B E R K E F F

Laan A4 Broek in Waterland
voor RIJWIELEN en BROMFIETSEN:

100% SERVICE! ! !

SLIJTERIJ "CONCORDIA"
Dorpsstraat 1 tel.02903-206.
Frambozen Kersen per liter
Zwarte Bessen per liter
Kersen per liter

ITALIAAIMSE VERMOUTH

Martini

Cinzano

Ansaldo

Parfetti

SHERRY'S

/.3 5—
/.3j —
/.3,-

/.7,95
/.7,95
/.3,85

Pedro Domecq /.8,95
Sandeman SPECIALS AANBIEDING /.5,30

Een uitstekende WHISKY voor /. I3 j?'5
Heerlijke FRANSE COGNAC "CHALET"

/.13,93
Belt U 206 en wij bezorgen Uw

.b.e.s.te.lling.. thuls.!


