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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING ^DB DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga
Mw.B.Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12 - tel. 5^2
Weer een Myjlpaali
De 2500e inwoner van de gemeente is
geboekt I Het is Jan Cornelis Visser,
geboren op 1 februari 1972» Wagengouw 92
Het gemeentebestuur liet dit niet onge-

t. 29aybyg§Lap_9 n. upopz^ig. d 9 - j apgge7 -..

==AGENDA=:= • . , . .
15 feb Plattel.vrouwen: "Terug naar het

land dar Inca's" door V7. Hornman.

21 feb Ontspanningsavond bejaarden
— - ( He t—Broeker Huis )

22 feb Jaarvergadering Stichting
"De Broeker Gemeenschap"
(Het Broeker Huis)

22 feb. NCVB: Jaarfeest.- Hr. Pannekeet

over "De Westfries en z*n taal".

23 ffcb. Discussieavond Markerwaard

:z j. „ • JHet bestuur van de Be jaardenclub nodigt3 mrt. Uitvoering zangver. (Broeker Huis^„tt^ ^
7 mrt. Nut: Dr. Den Hartoog over

"Zeezeilen".

9 mrt. Informatie-avond beschermd
dorpsgezicht.

9 mrt. Plattelandsvrouwen "Het Amster~
damse Bos" door dhr. Brander.

borene van een spaarbankboekje met
2500 centen. Wij wensen de ouders veel
geluk met hun spruit en hopen, dat
Jan Cornells in zijn leven veel succes
en voorspoed mag ondervinden. Red.

A.s. zaterdag willen wij met een film-
middag beginnen.De middag begint om half
twee en de toegangsprijs is f 1,50
kind. Alle kinderen vanaf ^ jaar zijn
van harte welkom in de Leerkamer.

Inlichtingen-adressen:
P. Breeder, De Erven, tel. 261 en
G.te Boekhorst, Parallelweg 231tel.292.

=:=BEJAARDENCLUB==

alle 60-jarigen en oudere dames en heren
uit aanwezig te zijn op een ontspannings
avond welke gehouden zal worden, maandag
21 februari 1972 's avonds om 8 uur in
de Jeugdherberg "Het Broeker Huis".
Toneelver. "Tracht" zal een §6nakter

voor. „ „ . , , *TT . Jopvoeren. De Boerenkapel zorgt15 mrt. Bazar Be jaardenclub (Broeker mur.iek. Cab»ret "Be T,e
10 mrt. Concert fanfare "Jeugd doet Leven

(N.H.-iverk B.i.W.)
21 mrt. NCVB: meji Stilma over "De Joodse

Godsdienst".

11 apr. NCVB: Ds." Kalf over "Sterft men
voor z'n t'ijd?".
NCVB: huishoudel. vergadering.

vrolijke muziek. Cabaret "De Lage Landen"
treedt op met actuele liedjes en mevr.
Wortel zingt enkele liederen.
Toegang: gratis.

II

Op woensdag 15 maa.rt a.s. organiseron wij
een grandioze Bazar. Veel raateriaal als
b.V. boeken, textiel in alle soorten,
kunst- en gebruiksvoorwerpen enz. kunnen
wij gebruiken. Vooral ook zijn eigen ge-
maakte artikelen welkom. V/at u beschik-

baar wilt stellen, gaarne melden of be-
zorgen bij mevr.Buster, iievr.TerpstJrlt-
van Zanen, K. Tuin, J.H.V/. Wallroth en
J. Nierop sr. Het wordt gaarne bij u af-
gehaald.

==DISCUSSIEAVOND=:=

"Godfried Bomans" schreef in een van

zijn laatste artikelen, dat de mehs gees-
telijk niet geschapen is voor het levehs-
tempo van onze tijd, z.o.z.

16 mei

==AAN OUDERS EN JEUGD VAN BROEK==

De "Groep van 8" wil op de zaterdagmid-
dagen een opvangcentrum voor kinderen
gaan organiseren (in de Leerkamer). Het :
gaat om de leeftijdsgroep van 3 tot 6
jaar. Het is de bedoeling dat de kinderen
tussen half twee en 5 uur zullen worden
beziggehouden met spelletjes en speel-
goed. De kosten zijn vanaf f 1,25 per
kind per middag. Wij willen, de raensen
vragen om oud speelgoed en spellen, die
wij graag bij u komen ophalen. Ook zoeken
wij nog wat oudere meisjes om ons op za-
terdagmiddag te helpen.



IVVij leven echter niet in het verleden maa:
jmoeten ons behelpen met het heden.
(Een nieuw vliegveld in de onmiddellijke
iomgeving zou echter een directe aanslag
jbetekenen op de ons zo schaars toegemete
I rust.

IOver deze en andere IJsselmeerproblemen
izullen wij graag met u van gedachten wis
jselen op woensdag, 23 februari, in Conco
Idia, te T" ' k in V/aterland,

Stichting
"Markerwaard van de Kaart"
afd. Broek in Waterland,

IZuiderwoude, Uitdam

==:CONCERT JEUGD POET LEVEN==
118 maart, Concert in de Ned7~Herv. Kerk
1te Broek in Waterland. - door Jeugdfanfare
i"Jeugd doet Leven".
iMede-werking verlenen Accordeon afd,
jVolksmuziek school Amsterdam.

A. Slagt.

I ==TREKKINGSLIJST==
jj^igsno. Prin'sno' Pr;1sno

2114
12. 2022
13. 324
14. "1106
15. 682
|6. 2700
17. 494
18. 2318
19. 1854

• "" " "y'r^V-

1 . 2028
• 19. 453
;20. 438
21. 2610
22. 2150
23. 81
24. 2389

110. 25iS • 23. 2173
hi. 1829 26. 30
jj2. 2743 27. 233
113. 1869 '28. . 718
114. 663 '29, 990
[13. 1277 i^Oo 2083
jTrekkingslijst verloting van de klein-
jdiertentoonstelling van de pluimvee-,
jkonijnejfi" en vogelvereniging.

L.Slagt.

==GEZINSVERZORGING==
jVoor gezinsverzorging en bejaardenhulp
jkunt u zich wenden tot mevr. Franke,
jNieuwland 1, tel. 432 en zr. Grouse,
itel. 233

31. 1018
32. 2611
33^ 2631
34. 1478
33. 709
36. 2690
37. 2934
38. 2323
39. 316
40. 154

RIJKSSTUDIETOELAGEN EN TEGEMOET-
KOMING STUDIEKOSTEN

jWanneer een kind de lagere school verlaat
Ien daarna een school voor voortgezet
ionderv/ijs gaat volgen, bestaat de moge-
jlijkheid in aanmerking te komen voor een
1tegemoetkoming in de studiekosten.-
iDeze tegemoetkoming is een geheel andere
jzaak dan een ri.jksstudietoelage. Deze toe-
jlage is bestemd voor leerlingen die weten-
jschappelijk en hoger beroepsonderwijs vol-
igen of gaan volgen. De aanvraag voor een
iidergelijke toelage diende voor 31 januari
ite worden aangevraagd.
jGaat uw kind in augustus a.s. een school
jvoor voortgezet onderwijs bezoeken (het
jmaakt ^ijLet uit wat voor school), dan kunt
ju aan de nieuwe school een aanvraagformu-
jlier voor een tegemoetkoming in de stu-
idiekosten verkrijgen. Dit formulier dient
jdirect na de inschrijving ingezonden te
Iworden (uiterlijk tot 1 juli 1972).
jBezoekt uw kind reeds een school voor
jvoortgezet onderwijs en u wilt voor het

schooljaar 1972/73 een tegemoetkoming in
de studiekosten, dan dient het aanvraag-
formulier v66r 1 maart a.s. te worden
ingezonden. De tegemoetkoming bestaat
uit een bedrag voor de directe studie
kosten, zoals boeken en leermiddelen,
terwijl eveneens een tegemoetkoming in
de reiskosten kan worden gegeven (de
afstand tussen huis en school dient dan
tenminste 8 km te bedragen).
Toekenning of afwijzing is afhankelijk
van het belastbaar inkomen van de ouders
over 1971 en van het aantal kinderen dat
op 31 december 1971 geheel tot hun last
kwam.

Verdere informatie is te verkrijgen bij de
secretaris van de Commissie tot advies
voor studiebeurzen, Buitenweeren 1,
Broek in Vifaterland. Los van het boven—
staande bestaat de mogeiiyijkheid een beroe
be doen op het gemeentelijk studiefonds.
3it fonds kan aanvullende steun verlenen
vanneer een rijksbijdrage niet verkregen
kan worden of wanneer de bijdrage niet
toereikend is.

Secretaris Adviescommissie
Studiebeurzen,
H.V/. Eppenga.

Spreuk van de week:
Lls het weer is bar en guur,
lo.e dan eens een boodschap voor een

bejaarde buur !

==BURGERLIJKE STAND==
Geboren: Win fl a .t w Marsman en

S.M. Ankerman;
Jan Cornelis z.v. J.C, Visser
en K.N. van Rijn. .

Vanaf zaterdag, 3 februari a.s. weer
patates-frites verkrygbaar !
ledere zaterdag vanaf 13.OO uur staan
wij met onze rijdende snackbar op
het parkeerterrein nabij de Raiffeisen-
bank.

Beleefd aanbevelend
W. de Ruiter.

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

ledere NIEUWE SPAARDER ontyafigt
drie gulden gratis als eerste- inleg.
Informeer eens by uw N.M.S.-agent te
Broek in Waterland. J, v.d. Snoek
Roomeinde 17, tel. 02903-434
Geopend; Maan- woensdag van 18.30-20 u,

-1-1 -1 n _ _zaterdag van 11—12 uur en volgens
afspraak.

ONDERLINGE BRANDVERZEKERING

Parallelweg 17, Broek in
V/aterland

tel. 02903-269

Voor een GOEDE BRANDVERZEKERING
naar de "0 n d e r 1 i n g e"

Goede voorwaarden en uiterst
lage premie !


