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24 BROEKER GEMEENSCHAP
OPU3AAN VAN DB STICHTING. .,DE BROEKJgR GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Brbeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mw.B.Blufpand-Sinot, Dr.C.Bakkerstraat 12, tel. 562

11 Jan.

15 Jan,

20 Jan.
2k Jan.

=:=AGENDA==

Bijeenkomst betr. Jeugdhuis.
Uitvoering toneelver. "Tracht".
(Concordia)
Plattel.vrouwen: Jaarvergadering
Nut: "Automatisering"

25 Jan. Prijsuitreiking en trekking ver-
loting pluimvee- en konh.ver.

25 Jan, Algeraene ledenverg. gymn. ver.
"Spa.rta".

15 feb. Plattel.vrouwen: "Terug naar het
land der Inca's" door dhr.
V/. Hornman.

22 feb. Jaarvergadering stichting
"De Broeker Gemeenschap"

9 mrt. Plattel.vrouwen "Het Amsterdarase
Bos" door dhr. Brander.

==GELUKKIG NIEUWJAAR==
BiJ de aanvang van het Jaar 1972 wenst de j
redactie alle lezers van "De Broeker
Gemeenschap" een bijzonder gelukkig nieuw-j

I Jaar toe. Ook voor alle verenigingen,
i insteliingen en organisaties in de ge-
I meente Broek in Waterland hopen wij op
i een goed verenigingsJaar.
I En als wiJ als redactie ook een wens aan i
I ons zelf mogen richten, dan is dat deze: j
i'*wij hopen ook in 1972 weer door u voor-
I zien te worden van de nodige copy". Wat
i dat betreft was 1971 voor ons een goed
I Jaar. Vele mededelingen werden ons ter
1plaatsing aangeboden. Ook in het thans

nog kersverse Jaar staan onze kolommen
voor u open. Haak er gebruik van !

Red.

i Zeer verrast en verblijd ziJn wiJ door
i de vele gelukwensen, welke u ons ter ge- |
ilegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar deed 1
j toekomen. De vaak bijzonder originele wensi'
I kaarten hebben ons dankbaar gestemd.
I Gaarne. willon wiJ een ieder hartelijk
I dank zeggen daarvoor . vVederkerig bieden
IwiJ onze beste wensen aan alle ingezete-
I nen aan en hOpen dat 1972 voor u alien
I voorspoed, geluk en gezondheid brehgen
i moge. H.te Boekhorst,S.te Boekhorst-Vink.l

==NIEUWJAARS-CONTACT-AVOND==
Om nog even in de sfeer van Nieuwjaar
te blijven een korte terugblik op de
Nieuwjaars-receptie, J.l. maandag ge-
houden in "Het Broeker Huis". De alles-
overheersende indruk is, dat het een
bijzonder geslaagde en gezellige bijeen
komst was. Vele contacten zijn gelegd
of hernieuwd. Onder het genot van een
slokje en een hapje is over talloze
onderwerpen gepraat.
Meer dan 15O bezoeke-s ziJn geteld, Voor
een gemeente als Broek in Waterland een

respectabel aantal. Maar er hadderi
er nog best wat meer bij gekund ! Laat u
volgend Jaar nu eens niet weerhouden
door schuchterheid of valse bescheiden—
heid, doch kom ook.
Dat het geheel weer zo uitnemend is ge-
slaagd, is niet in de laatste plaats te
danken aan de beheerders van "Het Broe
ker Huis". Namens alle aanwezigen graag
dank voor het vele werk, dat zij hier-
voor hebben verzet. Dit geldt ook voor
een aantal Jongelui, die spontaan bereid
waren de helpende hand te bieden. Ook
ziJ verdienen daarvoor dank en een pluim!

==JEUGDHUIS. 1==
Voor de verloting, op touw gezet ten be-
hoeve van het Jeugdhuis, is op 2? decem-
ber 1.1. de trekking gehouden. De pr^'zen
ziJn gevallen op de volgende nummers:

Verbanddoos 30
Vissersmes 75
Broodrooster 1^1-3
Werphengel .+ toebehoren 290
Zaklantaarn 500
Etui autopoetsmiddelen 561
Auto wasset 36k
Barbecue set 7kO
Lp Jimi Hendrix 775
Kaas 853
Autoplaid 8kk
Regenpak 859
Taart 896

(zie vervolg ommezijde)



Lp Rolling Stones 902
Doos badhanddoeken 905
Toiletzeep + Zwanengieter 919

Voorzover nog niet gebeurd, kunnen de'
jrijzen worden afgehaald bij Cor te Eoek-
lorst, Parallelweg 23.
)e Groep van Acht bedankt alien, die aan
let welslagen van deze verloting hebben

meegeholpen.

JEUGDHUIS II
)insdag 11 januari grote openbare avond
!iet alles oratrent het jeugdhuis. leder-
?en van 0 tot 80 is van harte welkoni cm
ALF ACHT. in de Jeugdherberg.

" gS'

===gezinsverzorgimg em bejaardenhulp
cor gezinsverzorging en bejaardenhulp

cnnt u zich wenden tot Mw.. Franks,
ieuwland 1, tel. 4^2 of tot Zr. Grouse,
el. 255.

SBRUIKTS PCSTZEGELS HEBBEN NOG WAARDE-^

let klinkt misscliien gek, maar tdch-is
let 20. Gebruikte postzegels hebben nog
aarde. En daarmede v/ord.t dan niet be-
oeld de.waarde, die sommige zegels heb-
en voor postzegelverzamelaars. Neen, de
ewone alledaagse zegels kunnen nog nut-
ig worden gebruikt. Be actie S.O'.S.-
inderdorpen verzoekt u gebruikte post- '
egels niet weg te gooien, maar in te
.everen. Deze actie is al jaren doende
et het inrichten en onderhouden van

cinderdorpen voor ontheemde kinderen,
aar ook ter wereld;'"'Eeh 'ddelstelTing, ~
ie ons alien wel zal aanspreken. U kunt
aarbij helpen op een simpele en goed-
ope; manier.. Mevr. Te Bo.ekhorst, Parallel
eg 23.1 neemt r-/. gebruikte postzegels
aarne in ontvangst.

==BINNENVERHUIZING==
at 'is een,' binncnverhuizing ? Men zou
aarbij wellicht denken aan het verschijn-
el, dat de•eettafel' of het televisie-

:oestel van de ene plaats in huis naar
en andere plaats v/ordt verzet. Bat komt
nderdaad wel voor, maar dat is iets, wat
e.gemeentelijke administratie niets aan-

^aat. In.administratieve zin is een
binnenverhuizing" een verhuizing van
en perceel naar een ander binnen dezelf-
e gemeente,, En van zo'n verhuizing meet

u•.•ded:.." ir.g lei- ••'jOi..eehte-sccrotc':.x''ie
et.vermelding van datum van verhuizing,

oud adres, nieuw adres en aantal personen
dat Verhuisd is. Beze mededeling wordt
nog wel eens achterwege gelaten met het
gevolg, dat de bevolkingsadminlstratie
niet' ''bij" is.
Baarom een vriendelijk verzoek aan dege-
nen, die het aailgaat om de vereiste me
dedeling tijdig te doen. Bat men bij ver
huizing naar een andere gemeente aangif-
te moet doen ter secretarie van de

gemeente van vertrek, is natuurlijk alge-
meen bekend.

Spreuk van de week:
Ook in het nieuwe jaar,
staat de Broeker Gemeenschap voor u klaar

BEGELEIBIKG'sCOMlSssiE
"BESCHERMB DORPSGEZIGHT"

Sedert enige tljd werkt in onze gemeente
een commissie met bovenvermelde naam.
Beze commissie dient het college van
Burgemeester en V/ethouders te adviseren
over alle zaken, die samenhangen met de
aanwijzing van de dorpskern als een be-
schermd dorpsgezicht. In deze commissie
zijn vertegenwoordigd het gemeentebestuu
de Rijksdienst voor Monumentenzorg, de
Stedebouwkundig adviseur van de gemeente
de gemeente-architect en enkele plaatse-
lijke verenigingen. Tot de onderwerpen,
die in de commissie worden besproken,
behoren de ingediende verzoeken om bouw-

_vergunningen, voorzover die betrekking
nebben op panden, gelegen binnen het aan
gewezen beschermd gebied of daarmede in
ni-uiive aanraking komen. Voor degenen, die
plannen hebben tot verbouwing, uitbrei-
ding of verandering van hun percelen,
is^de meest practische gang van zaken,
dat zij^hun plan eergt. in .princine:. bij.. de
commissie indienen. Baarbij' behoeven d'an
nog geen uitgewerkte tekeningen te wor
den ingezonden. Over het principe doet
dan de commissie een uitspraak. Even-
^ueel wordt met de belanghebbende nader
mondeling contact opgenomen. Bit systeem
^.''oork'omt, dat in een later stadium" een
^epaalde zaak soms moet worden terugge—
draaid, hetgeen uiteraard'een onprettige
affaire zou zijn.-
Als secretaris van' de commissie treedt
'P. F^.H. Cornelissen, ambtenaar
:er gemeente-sccretarie. Bij hem kunt u
lesgewenst ook inlichtingen verkrijgen

over de gang van zaken.- '•••

==BURGERLIJKE STANB==
:eboren: Nienke d.v. E. den Hartobg en

R.J. Laramers.
Ondertrouwd: Bernard F. den Haan 2k jr.

en Jant je ,:,Jag.er 2P:....or.

Gehuwd; Franklin L.E. Noortheim 30 jr.
en Anne Marie v.d. Berg 21 jr.;
Hugo Visser 26 jr. en Yvonne
J. van -Rietschoten 2k jr.;

'Johannes J. Wiedemeijer 26 jr.
en Olga Louise Ledegang 22 jr.

WIST U BAT ?

Op 28 december herdachten
Pr de Geus en N. de Geus-Wiedemeijer
hun ZESTIG-JAEIG HUWELIJK !!
Hun adres ? Zandvoort, Nieuwstr. lO

Enkele Vrienden.

•VILT U EEN HOGE RENTE VAN U'.7 GELB ?
SPAAR BAN BIJ BE

NEBERLfUNPSCHE MIBBENSTANDS SPAARBANK

RENTE Ar %

^edere NIEUWE SPAARBER ontvangt
Brie gulden gratis als eerste inleg. . .
Informeer eens bij uw N.M.S.-agent te
3roek in V/aterland. J. v.d. Snoek

Roomeinde 1? , tel. 02903-A5A
Geopend: Haan- woensdag van 18.30 -20 u..

af spraaV _


