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9^^^ STICHTING J)E BROEl^^i GEMmSSCHAP"
==AGENDA==

t/m 31 Jan, Tentoonstelling Judith Boer
(Galerif! D.e ..Swaen)

Concert "Jeugd doet leven"
(N.H. Kerk Broek in V/aterland) '
•Pluimvee- en konijnenh. ver.:
prijsuitreiking en trekking
verloting (Goncordia)
^ergadering gemeenteraad
Kienavond gyran.ver. "Sparta"
Algemene ledenverg. gymn. ver.
"Sparta"
't Nut: gesprek^avond over
"drugs" (Leerkamer)

13 feb, Uitvoering toneeigroep "Broek in
VVaterland" CCpncoTdia)
Jaarvergaderihg stichting
"Be Broeker Gemeenschap"
N.C.V.B,: Jaarvergadering
N.C.V.B,: gecomb. verg. in M'dam
spreekster mw, Strikiverda-van
Klinken

20 apr. N.C.V.B,: niej. Smit over
"Be Arabische landen"
N.C.V.B,: huishoudelijke verg.

22

26

28

30

3

Jan.

Jan,

Jan.
Jan.
feb.

9 feb.

16 feb.

16 feb.
23 mrt.

18 mei

=:=VERKOOP ;VONINGEN==
BiJ de verkoop van een der laatste stuk-
Jes grond in het uitbreidingsplan ,
"Havenrak" is overeengekomen, dat de des
betreffende bouwfirma bij verkoop voor—
rang verleent aan ingezetenen van de
gemeente Broek in Waterland. Het gaat
hier om een perceel grond, gelegen achter^®^ Ilpendams fanfarecorps
de nieuwe Raiffeisenbank. Op dit perceel Olvmnna'p;
kunnen 4 woningen aan-een worden gebouwd
In overleg met het gemeentebestuur is
een type bepaald, dat vrij groot is.
Aanwezig ziJn "een ruime woonkamer (opp.
26.8 m2) , 4 slaapkamers en uiteraard
alle verdere ruimten, welke biJ een
modern huis horen.
Be prijs van deze woningen ligt, alles
inbegrepen, tussen /• 6l.000,— en
f 63.000,—., Uitgerekend is, wat dit
gaat betekenen' als" maandelijkse last na
aftrek van de rijksbijdrage. Het blijkt,
dat deze last gaat bedragen ca. f 4lO,-
per maand. Aan eigen geld is nodig 10 %
van de kosten.Nagegaan is ook, of deze
woningen wellicht als huurwoningen kon-

en worden opgezet. in verband met de
lijdrage-regeling, welke voor huUrwoningen
nders is dan voor eigen woningen, kwam

ils maandelijkse huurprijs uit de bus een
ledrag van f 400, —, Bus practisch gelijk
an de last voor een eigen woning.
ot 1 februari a.s. hebben inwohers van
nze gemeente de mogelijkheid om kenbaar

'S maken, dat zij in principe geinteres-
seerd zijn. HetziJ om zo'n woning te kopen,
etzij om er eBn te huren. U kunt zich
aartoe raelden ter gemeente-secretarie
Hr. Langedijk) , alwaar 00k een tokening
:er inzage ligt, BiJ voldoende interesse
ordt dan na "de genoemde datum 5"en bij-
enkomst belegd, waarop een en ander
ader kan worden besproken.

==:SPREEKUITR HOOFB o.l.s, .
et hoofd der o.l.—school I houdt ziJn
erstyolgende spreekuur op maandag 1 fe-
•ruari a.s. des avonds van 7-30 -8.3O u.
n de school.

==JEUGD BOET LEVEN==:
root concert in de Ned. Herv. Kerk in
roek in Waterland. Bit concert wordt

jeorganiseerd door het Jeugd fanfarecorps
Jeugd doet Leven" uit Zuiderwoude. En
aaraan raedewerking verlenen de afdeling
ugd van het Ilpendams fanfarecorps,

n Olympia's fanfarecorps uit Monnicken-
m. Op vrijdag, 22 Januari a.s,, aanvang I
avonds om 8 uur. |

^^PRIJSUITREIKING PLUIMVEE- en ~ 1
VOGELTENTOONSTELLING |

vengenoemde tentoonstelling ligt ons, nog
rs in het geheugen. Boor samenwerking
s een expositie geboden die elke bezoe- I

ker in bewondering bracht. Het sluitstuk j
ndt plaats op dinsdagavond•26 februari 1

om 8 uur in "Goncordia".
a de uitreiking der gewonnen prijzen en
trekking van de verloting, zal mevrouw

nning-Vogelpoel, een lezing houden,
Ike voor elke dierenvriend zeer inte-
ssant belooft te worden. Zy zal o.a. I
n serie dia,',s yertpnen waarin de gehelej-



ontwikkeling van een kuiken in een ei
te zien is. Naast deze serie laat zij
interessante beelden zien van amerikaan-

se hoenders en van tentoonstellingen.
Zy, die mevrouw Banning-Vogelpoel nader
kennen, v/eten dat haar vlotte wijze van
spreken een boeiend ge-
heel zal raaken. Deze avondis niet

alleen toegankelijk voor leden en huis-
genoten van beide verenigingen maar
voor iedereen die interesse heeft.

Het belooft een gezellige en leerzame
avond te worden. U bent van harte welkom

Namens de bestur-en, ^
J. Vroegop.

^=GYMMASTIEKVER. '^SPARTA"=^

Conditietest K.N.G.V.'

In aansluiting op de door de Nederlandse
Sport Federatie begonnen TRIM-aktie
heeft het Koninklijk Nederlands Gyranastiek
verbond voor alle volwassenen, die door
trimmen of andere sportbeoefening hun
conditie trachten te verbeteren, de
mpgelykheid geschapen om "door middel
van een drie-maandelijkse conditietest
de resultaten van hun inspanning te me-
ten. Deze test bestaat uit'negen een-
voudige oefeningen, die elk gedurende
30 seconden een zo groot •raogeiijk aantal
malen moeten worden liitgevoerd. Dit be-
reikte aantal wordt uitgedrukt in een
puntenwaardering. Door over drie maanden
de test te herhalen, krijgt u een indruk
van de mate, waarin uw conditie voor-
(of achter) uit is gegaan. Het is dus
niet de bedoeling, dat het geheel een
wedstrijdkarakter krygt; de resultaten
gelden alleen voor' uzelf.
Deze testen worden gehouden in februari
enmei, waarna het K.N.G.V. in de herfst
me1/4en nieuwe serie van start zal gaan.
De G.V, -"SPARTA" zal deze test organise-
ren.in de week van 8-12 februari a.s.
in h.et g-ymnastieklokaal der O.L.School I.
Deelname is gratis voor leden van het
K.N.G.V.; voor niet-leden bedragen de
kosten / 2

Belangsteilenden (alleen volwassenen)
kunnen zich tot en met 29 januari opge-
ven by de volgende adressen:
G. Komen,. Dr. C. Bakkerstr'. 17 -tel.682;
J. DobberjNoordmeerweg 2, tel. 513.
Op welke avonden in de v;eek van 8-12 fe
bruari de test zal worden gehouden hangt
af van de bel'angstelling.
Tot slot•nog, een opmerkihg. Vooral voor
diegenen, die zelden aan sportbeoefening
doen, is het uiteraard verstandig eerst
een arts of medisch sportkeuringsbureau
te raadplegen. -x vr,

® J* -Dobber, seer.

• ==NIEUWS VAN DE BEJAARDENCLUB=:=
Onze club heeft het plan eind maart een
bazar te organiseren. Heeft u defecte
kinderf-ietsen, autopeds, driewielers,
enz. ? . , , •

0ns lid Dhr. Vi/ortel, Burg. Paulplantsoen
wil ze gaarne bij u .komen halen. Hij wil
ze repareren en daarna ter.beschikking
stellen van -.onze bazar.

De heer•Vroegop, Galggouw, zal donderdag
k februari a.s. 's jniddags van 2 uur tot
k uur dia's vertonen. Dhr. Vroegop heeft
een collectie byzonder interessante

dia's en kan hierby gezellig vertellen.

V/aarover ? blijft een verrassingi
Leden, theeschenksters en ook niet-leden
zijn welkom.

" ==TONEELGROEP"BROEK IN W."a=
Gratis lachen.

Zoals u inmiddels wel bekend is debuteert

de toneelgroep Broek in IVaterland op za-
terdagavond 13 februari in "Corcordia"
met een ouderwetse lacher in 3 bedryven
onder de titel "De rare familie". De

inwoners van Broek en dus ook "de nieuwe-

lingen" worden in de gelegenheid gesteld
de opvoering gratis by te wonen. Kaarten
kunt u tot 1 februari laten reserveren,

Graag per telefoon. - nr. 310. En vanaf
1 februari a.s. kunt u kaarten afhalen

by Kapsalon IV. v. Meel, Parallelweg.

:==BURGERLIJKE STAND=^

Geboren: Gerhard Theodorus zoon van'"--- •

K.H. de Gier en A.M. Koning;
Monique dochter van W. Nooy en K.C. Mol.e-
naar. "•

Ondertrouwd: Bernardus Johannes de Vos

23 jr. en Cornelia Belder "22 jr.
Qverleden: Aaltje Edel oud 77 jt,

C. Lof.

W. V.

V A K-A N T I E

IVilt 'U uw vakantiezorg kwijt
Loop dan binnen by uw eigen Reiskantoor

^e Plaatseiyke Raiffeisenbank

Uw gratis volledig Reisprogramma ligt
klaar voor iedereen en naar elk wat wils

v'/y boeken voor U
Vliegreizen

Treinreizen

Autoplanreizen

Autobusreizen • "

Rynreizen en

Het.Huren van Bungalows, App., en Villa's

Met de Raiffeisenbank kunt U alle kanten
op !

HtilS TE HUUR (hoge huurprys)

Galggouw 22b

Broek in V/ate'rland

inlichtingen: tel. 684, A. de Jong

T E K.O OP,

Voergoten / 1,30
\

Schapenhekken ^• / T,— •••

Teun van Dongen
Peter Spaans

Belmermeer 4
tel. 02903 - 503

V/ORDT DONATEUR VAN DE BROEKER

GEMEENSGHAP !


