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

==:AGENDA= =

Ontspanningsavond bejaarden
(Het Broeker Huis)
Jaarvergadering Stichting "De

==MEISJ£SVERENIGIKG==:

Deze week zijn we weer begonnen met cud
papier op te halen en wel ten zuiden
van de Provincialeweg. Volgende week

21 .feb

22 feb

22 feb

22 fob

23 ffeb

3 inrt
k mrt

7 mrt

9 mrt

9 mrt

13 mrt
18 mrt

21 mrt

11 apr

29 apr
1 mei

16 mei

Broeker Gemeenschap" (Broeker Huis) hopen we de andere kant van het dorp te
Vertoning dorpsfilm Zuiderwoude
(N.H. Kerk).
NCVB: Jaarfeest. Hr. Pannekeet

over: "De Westfries en z*n taal"

Discussie-avond Markerwaard

(Concordia)
Uitvoering zangver. (Broeker Huis)
Kienavond t.b.v. Jeugdhuis
Nut: dr. Den Hartoog over
"Zeezeilen"

Informatie-avond beschermd dorps-
gezicht (Leerkamer)
Plattel.vrouwen: "Het Amsterdamse

Bos" door dhr. Brander

Bazar Bejaardenclub (Broeker Huis)====
Concert fanfare "Jeugd doet Leven"

(N.H. Kerk Broek in IVaterland)
NCVB: mej. Stilma over "De Joodse
Godsdienst"

NCVB: Ds. Kalf over "Sterft men

voor z'n tijd ?"
Feestmarkt op het Kerkplein
Viering Koninginnedag
NCVB: Huish. vergadering

==BQMEN ROOIEN MAG NIET !==

Zo stringent als het hierboven staat, is
het nu ook weer niet. Maar wel geldt voor
de gehele gemeente, dat het verboden is
om bomen te rooien zonder voorafgaande
toestemming van burgemeester en wethou-
ders. Het lijkt nuttig om dat nog eens
onder de aandacht te brengen. Daarbij
dient men er rekening mede te houden,dat
het "snoeien" van bomen op zo'n manier,

kundig snoeien is zonder meer mogelijk
vile een boom rooit zonder vergunning,
loopt de kans, dat hij daarvoor een
proces-verbaal krijgt,

doen, ten minste als het weer het toe-
laat • -. nff -I j

Mulder_;^-" .

==:BEJAARDENCLUB== •

Ter herinnering.
60-Jarigen en ouderen wij verwachten u
maandag, 21 februari a.s. 's avonds om
19.30 uur in de Jeugdherberg.
Boerenkapel, zangvereniging. -
Mevrouw Wortel en de Toneelver."Tracht"
zullen voor u een goed programma ver-
zorgen.

Let op: Gaarne om 19.30 uur aanwezig zijn
Toegang gratis.

Het Bestuur

=:=SPREEKUUR HOOED .O.L.S.~I==

Het spreekuur van het hoofd der o.l.-
school I is voor februari als volgt
vastgesteld: dinsdag 22 februari van
16.00 - 16.30 uur in de school.
Donderdag 2k februari van 19.30 - 20.30
uur na telefonische afspraak eveneens in

de school. „ m r.
H.W. Eppenga

==DORPSFILM ZUIDERVJOUPE==
Op verzoek van de Vrouwenvereniging heeft
de heer Burger zich gaarne bereid ver-
klaard de dorpsfilm van Zuiderwoude eens
te vertonen. Dit zal gebeuren dinsdag,
22 februari a.s. en wel in de Kerk vsin

Zuiderwoude.

Aanvang: 8 uur n.m. Toegang: gratis
De film geeft beelden van Zuiderwoude

, , , , , .van vroeger, ook beelden uit Uitdam.
dat de boom daardoor geheel wordt verminkt-, , 1 - j t i u a.

, ^ , Ook voor kinderen leuk om er heen te gaan
ook onder dit verbod valt. Normaal en vak-^.. - „v,^v, v,,,.,

zij kunnen hun vader 01 moeder zxen, toen

die nog jong waren,

B. Elzinga.



==DISCUSSIE-»AVOND==
"DE BELMERMEER ONDER WATER" ten gunste
van de recreatie, en een versnelde aan-
leg van de Markerwaard om onze boeren
weer onder dak te brengen.
U kunt uw ogen natuurlijk niet geloven.
De Belmermeer gaat niet onder water,
maar men heeft wel plannen geopperd cm
dit met oude droogmakerijen te doen.
Het lykt wel stuivertje wisselen.
Een steeds groter aantal mensen zoekt
rust op dat zeldzame recreatiegebied,
het IJSSELMEER, want het is nu
ook de gewone man, die in zijn tuin een
boot bouwen kan.
Over deze en andere IJsselmeerproblemen,
zullen wij graag met u van gedachten
wisselen op woensdag, 23 februari in
"Concordia" te Broek in Waterland,

Stichting
"Markerwaard van de Kaart"
afd. Broek in V/aterland,

Zuiderwoude, Uitdam

==KONINGINNEDAG~VIERING==
Maandag, 1 mei wordt de verjaardag van
de Koningin in het hele land_gevierd.
De Oranje vereniging is bezig de volgen-
de festiviteiten voor groot' eii klein in
Broek te organiseren:
Na de aubade, voor de peuter- en kleuter-
school een poppenkast-voorstelling, voor
de lagere school-leeftijd een speurtocht
door Broek, voor de opgroeiende jeugd
tot ong. 17 jaar een fietsen rally
-Maar—da-zatendag-daajyr&or;-,—^$-april, -zaX-
er markt zijn op het Kerkplein. Vele
middenstanders, zowel "oude" als "nieuwe"
Broekers hebben zeer spontaan gere.ageer-d
in positieve zin, op onze vraag of zij
hieraar; zouden willen medewerken.
's Avonds is 627 danseh in garage Kelder-
man o.l.s. "de Kerries" uit Volendam.
Dit is een "voorlopig" programma, u
hoort nader van. ons. ' -

Voor wie is het terrein rond de kleuter-
school "KLEIJTERVREPGD'.'' ? tJiteraard voor

Bij voorbaat onze oprechte dank hiervoor.
Behalve van andere kinderen heeft de
school een enorme overlast van tal van
loslopende honden, die het grasveld
gratis bemesten. Dat het een enorme
vieze boel wordt als de kleuters in het
gras spelen en hier doorheen lopen,
hoef ik niemand te vertellen. Om nog
maar te zwijgen over de profielzolen
van tal van jongensschoenen, die dan zo
de school weer in gaan. Dus hondenbezit-
ters houdt uw hond zo veel mogelijk vast
en laat hem op gezette tijd uit aan de
lijn en dan het liefst in de goot. Zeer
veel ouders zullen u er dankbaar voor
Sinn*

A.C. Sluiters-Abraham

Seer.van de Oudercommissie
der openbare kleuterschool
"KLEUTERVREUGD"

==GEZINS~ EN BEJAARDENHULP==
Voor gezins- en bejaardenhulp kunt u
zich wenden tot Mw. Franke, Nieuwland 1
tel. ^52 en Zr, Grouse, tel. 235."

•==kinderdpvakg==
ledere zaterdag vanaf half twee kinderop-
vang in de Leerkamer. Doet u rustig uw
inkopen, wij zorgen voor uw kinderen.

'-'Groep van 8"

.==BURGERLIJKE STAND== •

Geboren:Sebastiaan z.v. W, Evers en
.C.M. Reurs.; Johann z.v. G.J.
Dijkstra en-H. Posthumus;.
V/endy Marie'lle d..v. R. A.JCaraminga
en A.P.J. Massee.

Ondertr.: Bernhard Frederik den Haan 2k
jr. en Jantje Jager .20 jr.;
Jan Stegeman 21 jr. en Jose-
phina Francisca C.M. Stassen
22 jr;

Gehuwd: Abraham Jacobus de Vos 23 jr en
Janneke Raven 20 jr.

v/i'lt u een hoge rente van uw geld ?
SPAAR DAN BIJDE

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK
1^ IRente

ledere NIEUWE 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 17,. tel. 02903-45^

Geopend: Maan- woensdag van 18.30-20 uur
zaterdag van 11-12 uur en. volgens afspraak

ONDERLINGE BRANDVERZEKERING

Parallelweg 175 Broek in Waterland
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 !

de kleuters tijdens de schooltijd.Zodra
het echte27 k uur is en de leidsters ver-
dwenen zijn, wordt het terrein in bezit
genomen door jongens die heerlijk op het
grasveld gaan voetballen. Dat zijn mees-
tal geen kleuters meer,' maar' Ouder^.
kinderen, die het niet erg schijnen te
vind«n als er ramen sneuvelen, het gras
en de tuin vernield worden en overal op
alle ramen"vieze modderhanden staan.
Als er straks weer nieuw- zand. in de zand-
bak zit met een nieuw net, kan dat net
weer als trampoline dienst doen en mis-
schien blijft het twee weken heel. Het
is toch maar voor de kleuters. Daarom
zou ik als secretaresse van de oudercom

missie, namens de leidsters en alle
ouders van deze kleuterschool een vrien-

delijk maar dringend verzoek willen
richten aan alle ouders van de kinderen

die hier na schoolti jd spelen: verbiedt.
uw kinderen binnen het schoolhek te spe
len. Misschien zoudan de buurtbewoners

een oogje in het zeil kunnen houden ?

i Spreek van de week:
i Een schoon plantsben, vindt u dat fjjn ?
i Houdt dan uw hondje aan de lijn !

WORDT DONATEUR VAN

DE BROEKER GEMEENBCHAP


