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OR-GAAN VAN DE STICHTING ^E BROEKHR^^G
; Aanvang: 's avonds 8 uur. Plaabs: Jeugd-
herberg. Toegang vrij.
Aan deze avond zullen meewerken, de
Boerenkapel met hun populaire muziek; de

==AGENDA==

t/ra 28 feb. Tentoonstelling foto's van
Paul C. Pet (Galerie De Swaen)

25 febt Vergadering gemeenteraad
25 ,feb. Ontsganningsavond bejaarden-

societeit (Broeker Huis)
2 mrt. Afd. Broek in W. en omstr. der

H.M.v.L,: lezing notaris Dirk-
zv;ager (Broeker Huis)

17 mrt. Bejaardensocieteit; Bazar in bet
Broeker Huis

25 mrt. N.C.V.B.: gecomb. verg. in M'dam
spreekster mevr. Strikwerda-
van Klinken

25 mrt. Lotenactie t.b.v. schoolreisje
o.l.s.-I

20 apr. N.C.V.B.: mej. Smit over
"De Arabische Landen"

18 mei. N.C.V.B.: huish. verg.

==LOOF DER BEVOLKING'IN 1970—
GEMEENTE BROEK IN WATERLAND

Hecoiama's met hun zangnummers en mevr.
Staartjes met humoristische West-Friese

voordrachten. Moet u meemaken I Want een
avond uit, goed voor u.

=r.KINDEROPVANG== '
Dit stukje gaat over een aktueel onder-.
werp: het opvangen van kinderen waarvan
beide ouders werken, of. waarvan de moeder
ziek is. Wij willen het eerste contact
leggen tussen enerzijds het gezin waar
van een kind gedurende zekere tijd moet
worden opgevangen'en anderzyds het "gast-
gezin". Er zijn natuurlijk•allerlei moge-
lijkheden: de kinderen mo.eten misschien

i een halve dag, misschien vijf dagen per
iweek worden opgevangen, het kunnen baby's
I zijn of veel oudere kinde.ren, het kan .om
Ieen of om meer kinderen gaan.
IHet is de bedoeling dat het gastgezin ehn
! zekere vergoeding krijgt. De hoogte van
i deze vergoeding moet natuurlijk in onder-
iling overleg worden geregeld. Een ieder
Idie belangstelling voor dit initiatief
iheeft, zowel degene die een opvangadres
;zoekt als degene die kinderen wil opvan—
^n, verzoeken wij contact op te nemen met
een van de onderstaande adressen.

Daarnaast willen wij de behoeft.e peilen
aan een overblijfcentrum voor schoolgaand
kinderen. V/ij v/illen hiervoor een.adres
zoeken en iemand die tegen betaling toe-
zicht houdt. Ook degenen die hiervoor
belangstelling hebben (zowel als leiding
of als ouder) kunnen contact met ons op-
neraen.:

M. Aafting-Sligchers, tel. 598
A. Verstrate-Tiel, tel. ^67

mannen vrouwen totaal

31 december 19^9 1157 1103 2260

geboren . 20 25 ^5
1177 1128 2305

overleden 12 k 16

1165 112if 2289
gevestigd 71 67 138

1236 1191 2A27

vertrokken 50 60 110

1151 25.1751 december 1970

Aantal gesloten huwelijken: 28
Aantal echtscheidingen: 1
Buiten de gemeente geboren: 6 jongens
en;: 6 meisjes
Buiten de gemeente overleden: 11 mannen
en 1 vrouw

In de gerae.ente .geboren, woonplaats
elders: geen
In de gemeente overleden, woonplaats
•erders": "1' man ' '
Levenloos aangegeven: geen. •

==LET OP 1==

De Bejaardenclub organiseert voor haar
leden, theeschenksters en belangstel-
lenden welke de leeftijd van 60 jaar
bereikt hebben, een ontspanningsavond.
Datura: donderdag, 25 februari 1971.

==E.H.B.0.-examen==

Acht -leden van onze E.H.B.O.-vereniging
hebben 11 februari J.l. met goed gevolg
hun examen afgelegd. Examinator was Dr.
Kwee Liong Hian uit Tuindorp-Oostzaan.
De leden waren opgeleid door dokter C.
den Hartoog en instructeur de heer
Duvivier.

De geSlaagden zijn:



jMevr.J.H. Niemeijer-Schoemaker,
1Dhr. K, Oud, Dhr. H. Porsius,
|Dhr. P. Porsius, Mej. A.C. Schokker,
; Dhr. J.A.R. Spaans.
I Namens de E.H.B.O.-vereniging Broek in
•Waterland wensen wij alle geslaagden va
i harte geluk met het .behalen van hun ear
iheidsdiploma.
1 , G, de V/aart.

IOok wij wiilen graag alle geslaagden
igeluk wensen en daarbij de hoop uitsprekei
jdat^sjj hun verworven kennis niet vaak
;nodig zullen hebben. Het is echter voor
Ions alien prettig te weten," dat er in
|on2e gemeenschap een aantal mensen zijn,
idle van wanten weten, als het nodig is.
i=-== Red,

I ; ==SCHOOLREISJ£S o.l,s.-I===
iEvenals voorgaande jaren zullen dit jaar
|weer "de schoolreisjes voor de kinderen
^van de;0.1.s. georganiseerd worden. Om
|dit te kunnen realiseren, is het nodig,
jdat de oudercommissie dit jaar weer een
jlotenactie organiseertc De verkoop van
ide loten zal plaatsvinden op dinsdag- -
iavond 25 maart a.s.
iDe hoofdprijs bestaat uit een vouwfiets
jDe tweede en derde prijs bestaan resp. ui
ieen broodrooster en een mand boodschappe
iV/y hopen evenals- voorgaande jaren weer. o
|UW aller spontane medev/erking te mogen
irekenen, zodat de kinderen weer onver-
Igetelijke vhkantie-dagen aUllen beleven.
1--== Oudercommissie".

I ^ • ==GYMNASTIEKVER. "SPARTA".==

"i^elen kenhen "SPARTA" al. van dichtbij,' .
|m^ar veel anderen weten nog niet of nau-
jwelyks'v dat Broek een gymnastiekvereni-
jging ryk is. De aard van een gymnastiek-
|vereniging brengt nu eenmaal mee, dat •
|datgene wat'zij doet, naar buiten veelal
jonopgeraerkt blijft. Om de vereniging meer
jbekendheid te geven en om haar financiele
jpositie die net als "by veel andere vere-
iHisiugen altyd moeilijk is, te verbeteren
iZal door "SPARTA" in maart een donateurs-
Jaktie gehouden worden. IVij zijn ons ervan
|bewust, dat niet iedereen lid kan of wil
jzyn van een gymnastiekvereniging; wij zijn
phs er ook van bewust, dat wy onze aan-
jstaande donateurs niet veel meer zullen
jkunnen bieden dan eenmaal per maand het
iclubblad,waarin het verenigingshieuws
iwprdf weergegeven. Desondanks hopen wij',
jdat^velen bereid zullen zijn, zich' voor
pinimaal f 2,50 per jaar als donateur
pp. te geven, om daarmee de aktiviteiten
|van de vereniging te steunen. In de"
jeerste week van maart zal het clubblad
jhpis-aan-huis verspreid v/orden. Hierin
pal uitgebreider dan hier mogelijk is,
jaandacht worden besteed' aan datgene,
pat "SPARTA"is en doet.
pnkele dagen later zal by u geinformeerd
jwofden, of u zich als' donateur (of als
lid) wilt opgeven.

I II =====
pe gymnastiekver. "Sparta" welke. thans
plleen een turnafdeling bezit, heeft in

ledenvergadering besloten,

wanneer er belangstelling voor bestaat
een afdeling zal worden opgericht betrefi
atletiek, korf- of handbal: voor meisjes
vanaf 12 jaar en ouder. Dit zal echter
alleen plaatsvinden wanneer er voldoend
doelnamo is. Zij die hiervoor belangstel
-ing tonen, kunnen zich aanmelden bij de
heren:
r. Dobber, Noordmeerweg.

G. Koraen, Dr. Bakkerstr. 1?
Bestuur gymn.ver. "Sparta".

==R.K. -Kerk.ie==
ondag, 21 februari a.s. zal er in het
ath.-kerkje om 10,1.5 uur een bijzondere
.iturgie-viering plaatshebben.
en liturgie-groepje uit ons midden .

xeeft gezamenlijk deze dienst samengesteld
'ater H, van Luyk s.j, pektor van de
heologische hogeschool te Amsterdam,
al in deze- dienst voorgaan. Belangstel-
enden nodigen wij van harte uit,

==S.0.S.-Kinderdorpen^^ . .
aarne herhalen wij nog eens het verzoek
m ten behoeve van de- actie "S.O.S.-

Cinderdorpen'-' gebruikt'e postzegels te
par-en. Een aantal mensen ,heeft -op de
;erste oproep gereageerd. Daarvoor dank,
aar -er zullen ongetwyfeld in ons dorp
og wel veel gebruikte" post-zegels in een
)rullemand verdwijnen. Dat is jammer,
ant zij hebb-en nog een zekere waarde.

^aarom wordt er een beroep op u gedaa.n
eze zegels te^ bewaren-. Mevr. Te- Boek-

lorst, Parallelweg 25, zal'ze gaarne in •
tvangst nemen en voor doorzending
rg dragen. ...

==BIJRGERLIJKE STAND=="
eboren: Johan z.v. A, Slagt.en J.Mulder
rinda d.v. A. Porsius en A.G.Schouten;

arcus Cornells en Leon Pascal zonen van
Pronk en A.IV, Graje,

^leden;. Johannes Qlie .72...jaar e.v.
C.C, de Klerk.

VAKANTIE

V/ilt U uw vakantiezorg kwyt
'.P°P binnen .bij .uw eigen Reiskantoor

De Plaatseldke Raiffeisenbank.

f gratis volledig Reisprogramma ligt
laar -voor .iedereen, en naar elk wat wils
] boeken voor U:

Vliegreizen
Treinreizen

Autoplanreizen
Autobusreizen

Rynreizen

et huren van Bungalows, App, en Villa*;
t de Raiffeisenbank kunt U alle

kanten op I

ATTENTIE! ! I !
y attenderen u op het feit, dat enkele-
•crrnulieren omtrent gezinssamenstelling
3^d.. nog niet in ons bezit zijn. Wilt u
licrvoor spocdig .zorgdragcn ?
ocht het formullor intussen zijn .zoekge-
okt, dan kan tor geraoentc-sGcretarie
n nieuw exemplaar v/Orden afgehaald.

en


