
29 april 1971
nr.

/xct

UITDAM |ii.,, \i\i

ORGAAN VAN DE STICHTING J)E DROEKER GEMEENSCHAP"

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

29/30 apr. Koninginnedag-viering
1 mei Gud-papier-actie Zuiderwoude

12 t/m '15 mei Vierdaags schoolreisje
o.1.s.-I

15 mei Uitstapje pluimvee- en vogelver.
17 mei Ledenvergadering

"Het Groene Kruis"

18 mei N.C.V.B.; huish. verg.
22 t/m 30 mei Uitwisseling met

Oosthuizen

25 mei Uitstapje bejaardenclub
10jun Bejaardentocht
l8 jun Eendaags schoolreisje o.l.s.-I
8 t/m 15 aug. Broeker ^eestweek

11 t/m 15 aug. Kermis
21 aug. Pluimvee- en kon. houder'sver.:

jongdierendag.
28/29 aug. V/aterland-wandeltocht.

==KONINGINNEDAG 1971==

V/anneer u de "Broeker Gemeenschap" bij u
in de bus vindt, staan wij eigenlijk al
aan de vooravond van de verjaardag van •
onze Koningin. Het Bestuur van de Oranje
Vereniging heeft u la-ten weten, wat er
op deze feestelijke dag- te gebeuren staat
wij hopen dat u uw belangstelling voor
en medewerking"aan onze festiviteiten
wilt tonen. Het comit^ hoopt op een
fantastisch mooie dag, met goed weer.
En vergeet u vooral niet de vlag uit te
steken !

=.=MATIONAL£ HERDENKING==

Hoewel niet op zo uitgebreide schaal als
vorig jaar, wordt 00k nu uiteraard op
k mei de Rationale Herdenking van de ge-
vallenen uit de 2e Wereldoorlog gehouden
Voor deze herdenking gelden de volgende
richtlijnen. Wij doen gaarne een beroep op
alien om aan" deze richtlijnen de hand te
houden.

1. Van 's avonds 18.OO uur tot zonsonder
gang zullen van alle openbare gebouwen
de vlaggen halfstok worden gehangen.
Particulieren wordt verzocht deze ge- -
dragslyn te volgen*

2. Van 19.45 uur af tot 30 seconden voor
20.00 uur zullen de klokken van alle
kerken luiden.

3. Van 20.00 uur tot 2 minuten daarna,
zal volkomen stilte in acht worden geno-
meni- Aan de burgerij wordt verzocht deze
plechtige stilte overal en algemeen in
acht te nemen.'
4. In Horeca-bedrijven dient van 19«30 -
20.30 uur de exploitatie zodanig te ge-
schieden, dat hieraan elk vermakelijkheids

Aspect ontbreekt. Gedurende de periode van
19.30-20.30 uur dient de buitenverlichting
zoals neons en lichtbakken, gedoofd te
zijn en mag geen andere -muziek ten gehore
gebracht worden dan die van de officiele
)Jederlandse radioprogramma's.
5. Ook van andere bedrijven (winkels ,etc)
dient de buitenverlichting van 19'JO -
20.30 uur gedoofd te zijn.

==0UD-PAPIER EN VODD£N-ACTIE==

Fanfarekorps "Zuiderwoude" organiseert
op zaterdag, 1 mei a.s. een oud-papier
en vodden-actie. Heeft u misschien ook
oud ijzer liggen, dan is het van harte
welkom. Wilt u zo yriendelijk zijn het
;:^r zo veel mogelijk te bundelen? TJ kunt
ook papieren of plastic zakken gebrui-
ken. Wij danken u bij voorbaat voor uw me-
dewerking. Bestuur

Fanfarekorps "Zuiderwoude"

^=.ASTHm-FONDS=:=

In de week van 3-9 mei 1971 2al ten be-
hoeve van het Asthma fonds een huis-aan-
huis collecte worden gehouden. Deze
collecte willen wij gaarne warm bij u aan-
bevelen. n ±. n

Het Comate

==:MEISJES VERENIGING==

De eerste twee weken in mei komen we langs
om oud-papier en vodden op te halen. We
beginnen ten zuiden van de provinciale
weg.



GROENE KRIIIS"=:=:
Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwo-
nen van onze Algemene Voorjaarsledenver-
gadering, die gehouden zal worden op 17
mei a.s. , 8.30 uur in het V/ijkgebouw.
De agenda omvat:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3* Jaarverslag 1970
k,. Rapport Kascommissie
3. Financieel overzicht 1970
6, Mededeling bestuursmutaties in het

najaar.

7* ^tatutenwij ziging
8. Rondvraag
9» Sluiting
Wij hopen op uw opkomst te mogen rekenen.

_ Het Bestuur

^=PLUIMVE£- EN VOGELVERENIGING==
Het staat thans definitief vast, dat ons
uitstapje zal plaatsvinden op zaterdag,
15 mei a.s. Het uitstapje zal zeer zeker
weer de moeite waard zijn om mee te gaan
Ons hoofddoel- is deze. keen Dierenpark
Wassenaar, een paradijs voor vogellief-
hebbers. Vandaar gaan we via' 't Westland
naar Hoek van Holland. .(V^ijzigingen voor
behouden).
Als de bus is volgeboekt, worden geen
deelnemers meer aangenoraen (50 personen)
De prijs bedraagt voor leden en donateurs
f 13,-- p.p. Voor niet.leden f 1^,— p.p
In deze prijs is de entree Dierenpark
IVassenaar en de fooi voor de chauffeur
inbegrepen.
De aangifte moet plaats hebben voor.
3 mei a.s. (tot deze datum hebben leden
en donateurs voorrang), bij de secretaris
G, Hoetmer, Droekermeerdijk 19. of bij,
P. Roos, tel. 02903-3^8. De vertrektijd
van de bus is 8,00 uurvanaf de Parallel
weg te Broek in Waterland.
Indien u a.an bovenstaande tocht wenst
deel te nemen geeft u dan zo vlug moge-
lijk op om teleurstelling te voorkomen.

bleek, dat de prestaties van beide ver-
enigingen elkaar 'niet veel ontliepen.
Sparta won de wedstrijd met een verschil
van 1.7 punt. Totaal aantal punten
Sparta 595»5j totaal aantal punten
Lelystad 593.8, Als individuele presta
ties konden we no.teren bij de meisjes
''3-15 jaar B. een eerste plaats voor
Helraa Wooldrik, een tweede plaats voor
Marja Van Rijn en een derde plaats voor
Karin v.d. Keur en vender bij de jongens
10-15 Jaar een eerste plaats voor Jaap
Bekker en een tweede plaats voor Tonny
Mellenberg. Na het vertonen van een film
vertrok de Sparta-karavaan van een ge-
slaagd evenement weer huiswaarts.

==BEJAARDENTOCHT== ,
Zoals u reeds uit de agenda van dit blad
hebt kunnen opmaken zal de tocht voor dei
bejaarden dit jaar plaats hebben op don-j
derdag 10 juni a.s, Bejaarden die reeds |
hebben deelgenomen aan de vorige tocht i
zijn persoonlijk aangeschreveh. Anderen
die dit jaar 65. jaar,worden of reeds
zijn kunnen- zich opgeven bij een der
commissieleden, n.l. J. Grift te Zuider-
woude, D. Bouwes, J.P. de Wit,. A; Nooij
en C. Gerssen. Voor gehuwden geldt, dat
e6n van beiden 65 jaar is of het" dit .
jaar zal worden.

Het Bestuur..

==BURGERLIJKE STAND==
Gehuwd: Franciseus Carolus Adam 20 jr. e:i|

Alida Dorreboom- 19 -jr.
Overl.: Gerard Jacobus VVai j , 64 jaar ,

e.v, D. Roele.

==GYMNASTIEKVERENIGING "S?ARTA"==
• — —

vrijdag I6'april is er 's avonds uit d4
lal van. de school tijdens een gymnastiek-
les een lange broek van een, van de
jongens verdwenen. Wij willen voorlopig
aannemen, dat het wegnemen van een broek
als een grap bedoeld kan zijn,hoewel
let nauwelijks leuk genoerad kan worden.
Vel willen wij degene, die het gedaan-
leeft, vragen een keer nog leuker te zijn
door deze broek op dezelfde plaats terug
te brengen.

J. Dobber, seer.

II

Zaterdag 24 april j.l. vond de ontraoe-
'ihg plaats van Sparta en de gymnastiek—
vereniging Lelystad. *s Morgens om kwart
voor^acht vertrokken drie meisjesploegen
n een jongensploeg richting Lelystad.

Verheugend was het feit , dat ook enkele
ouders de reis meeraaakten om de presta-
ies van hun kinderen.gade te slaan.
m tien uur precies begon de wedstrijd,
ie goed door onze gastheren georgani-
eerd was en daardoor vlot en in een

tie uitslag

WILT U. EEN HOGE RENTE VAN UW GELD ?
SPAAR DAN BIJ DE '
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

•-RENTE 4f - 8 5^-

ledere NIEU '̂VE SPAARDER ontvangt
DRIE GULDEN GRATIS als eerste inleg

Informeer eens bij uw N.M. S.-agent te
BROEK IN WATERLAND, J, v.d. Snoek,
Rooraeinde 17, tel.02903-454

Geopend:•Maandag en woensdag van
18.30 - 20.00 uur .
Zaterdag van 11-12 uur en
Volgens afspraak.

=:= SIMAVI = =

De'"Simavi"-collecte heeft in Broek in
Waterland en Uitdam opgebracht: /44l,95
Een heel raooi bedrag, waarvoor we alien
die bijgedragen en gecollecteerd hebben,
hartelijk bedanken I

G.Mars-de Boer,

II

De collecte van de Simavi heeft in ons
dorp opgebracht f 183,50, waarvoor
alien heel hartelyk dank.

E. de Oude-Honingh
Zuiderwoude

WORDT DONATEUR
VAN DE

BROEKER, GEMEENSCHAP ! !
• M•AvypVkMvvAW>v;


