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ORGAAN VAN DB STICHTING „DE DROEKER GEMEENSCHAP"

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

t/m 25 april Tentoonstelling "wanddecors
en mandala's" (galerie Be Swaen)

20 apr N.C.V.B.; mej..Smit over
"De Arabische landen"

22 apr Vergadering Gemeenteraad
28 apr Verkiezing 2e kamer
29/30 apr Koninginnedag-viering
12 t/m 15 mei vierdaags schoolreisje

0.1.s.-I

15 inei Uitstapje pluimvee- en kon.hou-
dersvereniging.

1b jun Eendaags schoolreisje o.l.s.-I
8 t/m 15 aug Broeker Feestweek

11 t/m 15 aug Kermis
21 aug Pluimvee- en kon.houdersver.:

jongdierendag.

/25 Diei Uitstapje bejaardenclub

==VERKIEZINGEN 2e-KAMER==

den voor de 2e kamer der Staten-Generaal
De oproepingskaarten.voor het deelnemen
aan deze verkiezingen zullen deze week
worden uitgereikt. Mocht iemand van me-
ning zijn, dat hij of zij ten onrechte
geen oproepingskaart heeft ontvangen,
laat men dan contact opnemen met de ge-
meente-secretarie. Bij de oproepings
kaarten wordt ook uitgereikt een over-

likamer. Wij hopen dat u alien aanwezig
*1 zult zijn., De agenda luidt p.a.:
*1 Verslag'penningmeester en mededelihgen
',door onze voorzitter.
*Onze uitgaansdag zal zijn op 25 mei per
•touringcar. Er komen nog mededelingen •
•over op de vergadering. VVordt lid. van
•onze club !I

Het Bestuur,

==:STAATSLOTERIJ==

.'Met ingang van 26 april a.s. zijn de 1

.loten verkrijgbaar bij omderstaand adres"^
17 mei Eedenvergadering "Het Groene Kruis^I^e Ibten worden niet meer thuis bezorgd.*
18 raei K.C.V.B. : huish. verg. J Mevrouw J. S. K̂oster-Gerritze
22 t/m 30 mei Uitwisseling met Oosthuizen^i • Broekermeerdijk 13 *,

Broek in Waterland

=:=OUDERCOMMISSIE O.L.S.-I==

jUitslag loterij t.b.v. ^-daags school-
jreisje o.l,-school.
'De 1e prijs, de vouwfiets is gevallen op
'ilot nr. 360, 2e prijs, broodrooster lot
jnr. 20, 3e prijs tuinstoel lot nr. 199 >
'iprijzen 4 t/m 30 op de nrs. 24, 27? 4? ? '

Zoals.iedereen natuurlijk wel weet, wor- .^^2, II8, I8I, 217, 252, 243, 273, 305,"
den op 28 april a.s. verkiezingen gehou- ^20, 339, 389, 496, 503,, 512, 519,

552, 557, 559, 567, 578, 599 en 830
•De prijzen zijn inmiddels bij de winnaars }
•thuisbezorgd. Namens de kinderen van de. j
.'5© en 6e klas danken wij alien die heb-, i
.'ben, meegewerkt, ora van deze loterij eeh, t
Jgeslaagde aktie te maken. j
J De Oudercommissie '|

• ==IMISSELEN VAICAWTIEBOMEN== • }

zicht van de candidaten-lijsten, zoals die'^Maandag, 19 april 's avonds tussen
in onze kieskring zijn ihgediend. 7 en 9 uur kunt u vakantie-bonnen in-

.'wisselen, bij Dhr. P. Kooijman,
J V/agengouv; 98

',Daar het mij onmogelijk is om u alien

==VERLOTING BEJAARDENCLUB==

Prijzen die nog niet zijn afgehaald.
De nummers zijn: 62, 219, 35^, 419, 447,
478, 527, 612 en 749». Dit zijn de grote

•persoonlijk te bedanken v/il ik u langs }
. *deze weg hartelijk dank zeggen voor de •

gele loten. En dan nr. 990 van verloting , ygig attenties die wij mochten ont- . J
op de dag der Bazar. Groen met zwarte .'vangen als agent van de N.M. Spaarbank.. 1
letters. De prijzen zijn in ontvangst te } spaar-adviseur . 1
nemen bij Mw. Buster ,Parallelweg 21. Even i ^.^27 Snoek '1
de aandacht'voor "onze leden! Wij houden" =====
een vergadering op 20 april in de leer- WORDT DONATEUR VAN .DE BROEKER GEMEENSCH'AP!



==RHEUKA-COLLECTE==
De onlangs gehouden collecte t.b.v. de
rheuma-bestrijding heeft in" onze gemeen-
te opgebracht een bedrag van / 507,69.
Dit is het hoogste bedrag, dat voor dit
doel in de afgelopen jaren is ingezamelc
Hartelijk dank voor dit mooie resultaat
zowel aan de gevers als aan de collec-
"bx* ic o is ♦
___ S.P.J, te Boekhorst-Vink

==JEUGD POET LEVENrrzr

Fanfarekorps Jeugd doet Leven uit onze
gemeente heeft dinsdag 6 april 's avonds

oci 8 uur weer een grandioze muziekavond
gegeven, Dit korps staat onder ieiding
van de bekwame dirigent F.M.Meyer.
De avond werd geopend door de secreta-
resse Janny Morees, die het talrijk opge
komen publiek, waaronder wethouder Por-
sius en diens echtgenote, hartelijk wel-
kom heette. Deze muzikale avond werd
begonnen met een koraal "Blijf bij.mij Hear
Het volgende muziekstuk was "Long long
ago", een solo voor tuba van H. Round,
(bewerking .F.M. Meyer). Soliste was .
Netty Morees, die dit stuk'op vakkundige
wijze naar voren bracht. "Air" van
J.S. Bach in bewerking van F.M. Meyer,,
werd op zeer fraaie wijze naar voren ge-
bracht. Verder werden er nog diverse
Marsen en andere muziekstukken ten ge-
hore gebracht. Als extra attractie
speelde het kwartet Morees enkele stuk-
jes van Mozart en Schubert.
In de pauze ward gratis koffie geschon-
^en. A1 met al was dit voor de derde
maal van fanfarekorps Jeugd doet Leven'
een muzikale avond in de gemeente.

^=MIJ. TOT NUT "VAN. '.T ALGEMEEN==
afgelopen maanden heeft het bestuur-

door het organiseren van enkele activi-
beiten eens willen nagaan of er voor het
^ut in onze gemeente.nog belangstelling
bestaat. Het doet ons bijzonder veel ge-
noegen te hebben kunnen constateren, dat
er inderdaad belangstelling bestaat !
Sr zijn 2 lezingavonden georganiseerd,
waarvoor de belangstelling van zeer re-
delijk tot zeer goed was. Vooral de Dia-
avond met. het onderwerp ','Een reis door
de Scandinavische landen" viel bijzonder
,n de smaak. Belangrijk was het ook op•
deze.avonden een aantal mehsen te zien^
die niet op de "verouderde ledenlijsten"
voorkwamen. "Verouderde ledenlijsten" ja
.nderdaad, want in de afgelopen 3 jaar
.s er door het Nut geen contributie

meer geind. Het bestuur heeft dit ook
let afgelopen-jaar niet willen doen,

omdat het van mening was dat eerst de .
.eden weer eens iets geboden moest wor-
.en. Nu echter blijkt dat de activitei-
;en van het Nut wel op prijs gesteld

worden, willen wij in September a.s.
met een ledenwerf-actie starten, want u
weet net zo goed als wij, zonder betalen-

e leden kom je natuurlijk nergens. Een •
ctiviteit, waar wij zeer veel succes mee
ebben, is de Baby-Sit-Centrale. Het
antal aanvragen voor een "Baby-sitster"
tijgt elke raaand en wij geloven te raogen
tellen, dat hie.r in een behoefte wordt
oorzien^ ^ "Baby-Sit" nodig:"

noteert u het dan even bij mevr. L.Dobber
van Dieren (tel 513) of bij mevr.

A. Mande-Visscher kunt u zich vervoeeen.
(tel ^89),
Be bibliotheek. Dankzij de onvolprezen
hulp van een aantal vrijwilligsters een
bezit waarop wij met recht trots mogen
zijn ! Voor een kleine gemeente, wat wij
uiteindelijk zijn, is de bibliotheek bij
zonder goed voorzien van alle mogelijke
literatuur, hetgeen uit het aantal uit-
leningen n.l, 7150 per jaar, een getal
dat er beslist niet om liegt, wel blijkt!
Mocht u nog geen lid zijn, maar toch
graag lezen, ga dan op maandag- of
donderdagavond eens naar de Laan nr. 28
en meld u aan !
Het bestuur gaat zich nu beraden over
het komende seizoen 1971/72. Heeft u
suggesties, stelt u zich dan eens in
verbinding met de heer Moens Uel.395)
of de heer Lobbes(tel. ^91)

=:^OBLIGATIELENING "HET GROENE KRUIS"=:=
Ten overstaan van notaris Uyt den Bo^
gaard te •Edam heeft- in het -wijkgebouw •
van "Het Groene Kruis" de uitloting
plaatsgevonden van de obligatielening
1969» groot f 25000,—, XJitgeloot zijn
de nummers 7, l4, 29, 35, ^2,•geldend
voor alle series A t/ra J. De obligaties
zijn met ingang van 1 mei a.s. te ver- "
zilveren bij de-Coop, ^aiffeisenbank te '
Broek in Waterland. Voor elke obligatie
zal een uitbetaling plaatsvinden van
f 35,—. . .
Van de uitloting 1970 zijn de volgende
obligaties nog niet aangeboden: serie
B, nr. 67; van serie C. de nrs, 67, 76
en 95; van serie E. de nrs. ,49, 67 en
76, van serie F.. de nrs. 77 en 95, van
serie G« denrs. 67 en 95 en van serie
I. nr. 67.
Beze obligaties kunnen in 197lnog
verzilverd worden.

^=BIJRGERLIJKE STAND=:= '
Geboren: Marleene d.v. A.W. Goldstein'

en C.M. Koekkoek;
Dennis Ferdinand z.v. C. de
Boer en L... Kes.

Ondertr.:Jacob Klein 22 jr. en
Jeanne v.d. Broek 20 jr.

==EXPQSITIE TOY DE WILDE==
^og gedurende deze en de volgende week
cunt u in galerie "De Swaen" (Leeteinde
4-6) een bijzondere expositie zien van
landala's en wanddecors, gemaakt door

Toy de Wilde.

Onderlinge Brandverzekering.'

Broek in V/aterland, tel. 02903 - 269

Parallelweg 17

Voor een GOEDE .BRANDVER2EKERING naar

de "Onderlinge"

GOEDE VOORWAARDEN EN UITERST .LAGE
PRIJZEN

/ORDT DONATEUR VAN DE BROEKERSEMEENSCHAP


