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ORjGAAN van DE STICHTING J)B droeker. gemeenschap"

Secretariaat Stichting Kedactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mevr. B, Blufpand-Sinot, Dr. Bakkerstr. 12, tel. 5^2 •

=AGENDA=:=r

/m 18 april Tentoonstelling "wanddecors
en mandala's" (galerie De Swaen)

5 apr Ouderavond kleuterschool
"Kleutervreugd" •

5 apr Schriften-kyk-avond o.l*s.-I
6 apr Uitvoering "Jeugd doet Leven"

(N.H.-Kerk Uitdam)
6 apr Trekking verloting oudercom-

missie o.l.s.-I

0 apr N.C.V.B.: mej. Smit over
"De Arabische landen"

8 apr Verkiezing 2e Kamer
9/30 apr Koninginnedag-viering
2 t/m 15 mei vierdaags schoolreisje

0.1.s.-I

5 mei Uitstapje pluimvee- en kon-hou-
dersvereniging.

==EXPOSITIE==

In Galerie "De Swaen" volgen de tentoon-
stellingen elkander in een snel tempo op
Tot en met.18, april a.s, Hunt u bezich-
tigen wanddecors en mandala's, gemaakt
door Toy de Wilde. Haar werk is gebaseerd
op de thema's "Concentreren en mediteren'1
De Galerie is dagelijks- geopend -van j
10-15 uur; 's aondags van 12-1? uur.

==VERLOTING BEJAARDENCLUB==-

De prijzen zijn gevallen op de volgende
nummers:

62 - 81 - 105 - 162 - 219 - 320 - 3^8 -
358- it-19- ^23 - ^38 - - kkV - -
527- 538- 612 - 627 - 670 - 70k - 7kk -
749- 758- 772 - 882 - 905 - 929 - 944 -
968- 969- 971 en 995

7 mei Ledenvergadering "Het Groene Kruisj'j,^ ontvangst te nemen bij )
0 mei N.C.V.B.: huish. verg. ihet bestuurslid Mevr. Buster, Parallelwe^
2 t/m 30 mei Uitwisseling met Oosthuizenj , Broek in Haterland. Loten mee brengenl
8 jun Eendaags schoolreisje o.l.s.-I is.v.p. \
8 t/m 15 aug Bro_eker Feestweek
1 t/m 15 aug kermis
1 aug Pluimvee- en kon.-houdersver.:

jbngdierendag.

• =:=VERKIE21ING 2e KAt4ER==

e aandacht wordt er op gevestigd, dat
oor de verkiezing van de Tweede Kamer opj
8 april-a.s'. de mogelijkheid bestaat om jmedewerking, alsmede de heer Schaats-
etzij in een andere gemeente hetzij bij jbergen dank voor de vrijheid in zijn
olmacht te stemmen. Verzoeken daartoe jwerkplaats ons geboden.

moeten uiterlijk l4 april a.s. ter gemeen-|-==== ^et Bestuur. ====:
e-secretarie worden ingediend.

Voorts is het thans, door recente wets-
wijziging, mogelijk geworden, dat het j
verzoekschrift door de kiezer die bij volt trekking van de verloting t.b.v. het

I Tevens willen wij alien die ons hebben
geholpen de Bazar en de verloting te . ..
doen slagen hartelijk danken. In het bij-

=s==s=j zonder onze Burgemeester, die zidh die.
Iavond voor ons heeft vrij gemaakt om de
trekking te verrichten. Ook Mevr. Te
Boekhorst onze hartelijke dank voor haar

==TREKKING VERLOTING

SCHOOLREISJE O.L.S.-I==

macht wenst te stemmen uiterlijk op vrij-j
ag 23 april a.s. nog kan worden inge

diend. In dat geval dient de kiezer zich j
ersoonlijk ter gemeente-secretarie te^ |

vervoegen, vergezeld van de kiezer die j
ereid is als zijn gemachtigde op te |

treden.

schoolreisje is vastgesteld op dinsdag
6 april a.s. om 8.15 uur in de Openbare
Lagere School I aan het Roomeinde.

De Oudercommissie'

==FANFARE-CORPS "JEJGD DOEC LEVEN"==z

Op dinsdag 6 april a.s. geeft het jeugd-
fanfare een muziekavond in de N.H.-Kerk

te Uitdam. Deze avond zal geheel door
het jeugdfanfarecorps worden uitgevoerd

BER KEFF - Laan 44
Voor rijwielen en bromfietsen 100 %

Serving v.:..'....',.,'...!



Dus kODi naar Uitdaoi om te luisteren naar
wat de jeugd uit uw gemeente u aan fan-
faremuziek te bieden heeft.
Aanvang 8 uur. „ , ^

Het Bestuur.

==ORANJE VERENIGING^==
Het progratBHia voor de a.s. Koninginnedag
is bijna rond. Het zal u duidelijk zijn
dat na de uitbundige bevrijdingsfeesten
van het vorig jaar het dit jaar wat een-
voudiger moet. We hebben er voornamelijk
een kinderfeest van geraaakt. 's Morgens
zijn er de traditionele kinderwedstrijden
op het yoetbal terrain. Voor wat betreft
de middag en avond, kunnen we u mededele
dat de Fa. Kelderman ons de garage ter
beschikking heeft gesteld, zodat wij uw
kinderen 's middags een show kunnen aan-
bieden, gegeven door ^ artiesten, bekend
door hun optreden in het hele land,
's Avonds een "elk wat wils" programma
verzorgd door plaatsgenoten met na af-
loop dansen.
Gratis toegang voor de avond, alleen voor
leden van de Oranje vereniging. 'Wordf
daarom lid van deze vereniging voor
f H! Een uitgebreid programma zal
t«z.t. bij u thuis worden bezorgd.

==im/ISSELIMG VAKANTIEBONN£N=:=
Vakantiebonnen van de Landbouw kunnen
ingeleverd worden op zaterdag 2 april
van 1-if. uur bij Dhr. K. Tuin, Hoomeinde 9,
Broek in Waterland.

==DANICBE!rUIGING==
Daar het mij onmogelijk is iedereen per-
soonlijk te bedanken wil ik langs deze
weg alien die tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst
zoveel belangstelling hebben getoond
heel hartelijk dankzeggen.
____ S. Pilkes-v.Wiltenburg

==BURGSRLIJKE STAND==
Geboren; Jantine d.v. G. Slegt en

N. Martis;
Petra d.v. H. Lof en L.E. Rood,

Ondertr.:Jan Willem de Klerk 22 jaar en
Jannetje Smit 22 jaar.

Gehuwd: Dirk Franke 25 jaar en
Aaltje Lof 20 jaar.

Overleden: C.G. Zwaaneveld 75 jaar.

WILT IT EEN HOGE RENTE VAN m GELD ?

SPAAR DAN BIJ DE

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

RENTE - S %

Iedere NIEUv/E SPAARDER ontvangt
DRIE GULDEN GRATIS als eerste inleg

Informeer eens bij uw N.M.S.-agent te

BROEK IN WATERLAND, J.v.d. Snoek
Roomeinde 1? , tel. 02905-if5A

Geopend: Maandag en woensdag van
18.50 - 20.00 uur -
Zaterdag van 11-12 uur en
VOLGENS AFSPRAAK

SNACKBAR "DE DRIE NOTEN"

Let op!!

Wij bieden aan ter introductie van onze
nieuwe slagroom machine:

liter slagroom f 1,80
iliter ijs 1,80

Tesamen voor de stuntprijs van f 2,50
tegen inlevering van deze advertentie
Alleen op 5, 4, 3 en 6 april a.

Ook leveren wij:

Bekers slagroom voor bij de koffie,
Alle maten ijs met slagroom,
Oud Hollandse slagroomwafels,
wafels en bekers reeds nu verkrijgbaarj,
en de slagroom kraak-vers getapt terwijl
u wacht.

Vanaf 5 april zijn wij tevens iedere
dag weer geopend van 10 uur tot 25 uur
en 's zondags vanaf 12 uur.

's V/oensdags gesloten !

VAKANTIE

V/ilt u uw vakantiezorg kwijt ?

Loop dan binnen bij uw eigen Relskantdor

DE PLAATSELIJKE RAIFFEISENBANK

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

Wij boeken voor u:

Vliegreizen

Treinreizen

Autoplanreizen

Autobusreizen

Rijnreizen en

Het huren van Bungalows, App. en Villa's

MET DE RAIFFEISENBANK: KUKT U ALLE
KANTEN OP !!!

Onderlinge Brandverzekering

Parallelweg 17,
Broek in V/aterland, tel. 02905-269

Voor een GOEDE BRANDVERZEICERING naar de

"Onderlinge"

OEDE VOORWAARDEN EN UITERST LAGE PREMIE

)ames Kapsalon "E m m y"
urg. Peereboomweg 2, tel. 566
et adres voor een modern kapsel
"Specialiteit in Bruidskapsels"

rote sortering Cosmetica
ij gaan nog steeds door met de -verkoop
an: DAMES PRUIKJES.
elt u even 5^6 en ik geef u vrijblijvehd
dvies. Emmy Suikerbuijk

GEDIPLOMEERD PEDICURE
^fw.F. Brouwer ,Broekermeerdijk 6,tel. A12
Sehandeling na afspraak, ook aan huis.

Op advies van de dokter ook aanmeten van
teunzolen en elastieke kousen.

WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEENSCHAP !!!!


