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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN VAN DE STICHTING ^DE DROEKER. GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mwo B.BlufpandTSiriot, Dr.C.Bakkerstraat 12 - tel. 562

==AGENDA==:

3 mrt Uit©ering zangvereniging
(Het Broeker Huis)

h, mrt Kienavond t.b.v. Jeugdhuis
(Concordia)

7 mrt Nut: dr. Den Hartcog over
"Zeezeilen"

8' mrt Ajax-Arsenal
Feijenoord-Benfica

9 mrt Inforraatie-avond beschermd
dorpsgezicht (Leerkaraer)

9 mrt Plattel. vrouwen: "Het Amsterdamse
• Bos" door dfer^.^-Brandar

10 mrt Nut/Groene Kruis: Infprmatieraid-
dag voor bejaarden

mrt Guderavond peuterspeelzaal
15. mrt Bazar Bejaardenclub

(Het Broeker Huis)
l8 mrt Concert "Jeugd doet Leven"

(N.H. Kerk Broek)
21 mrt NCVB: mej. Stilma over "De Joodse

godsdienst"
25 mrt Toneelver. "Tracht" (Concordia)

6 apr Algemene ledenverg."Oud-Broek"
11: apr NCVB: Ds Kalf over "Sterft men

voor z'n tijd?"
17. kpr Ledenverg. Groene Kruis
29 apr Feestmarkt op het Kerkplein

1 mei Viering Koninginnedag
l5 mei NCVB: Huish. vergadering
17 t/m 20 mei A-daags schoolreisje ols-I

9 jun 1-daags schoolreisje o.l.Si-I

==OPENINGSTIJDEN POSTKANTOOR==

In verband met een verandering in de per-
soneelsbezetting van het postkahtoor wor-
den.de openstellingsuren m.i.v. 13 maart
a. s. gewi j.zigd.. Vanaf die .datum zal het
kahtoor geopend zijn van 9-30 tot 12.30
uur en van 1^.00 tot 15«00 uur. De avond-
openingstijd vervalt dus !
Voor wie het nog niet v/ist: onze kantoor-
houder, de heer A. Swart heeft de pen-
sioengerechtigde leeftijd bereikt. Om die
reden heeft hij per 1 maart 1972 de P.T.!j
dienst verlaten.

Spreuk van de week:

==ZANGVERENIGING==

Jitvoering gemengd koor Broek in IVaterland
op vrijdag 3 maart 1972 in de Jeugdherberg,
aanvang 20.00 uur (Het Broeker Huis).
Onder leiding van-de heer G. Mittendorf,
aan de piano Mevrouw Van Dalen, verdere
medewerking van: De Boeren Kapel en
Cabaret der Lage Landen.

==Kienen, Kienen, Kienen==
A.s. zaterdagavond kunnen wij v/eer kienen.
Ditmaal ten bate van-het Jeugdhuls.^Hat-
spei wordt gespeeld in cafe-restaurant
'Concordia". Vanaf 8 uur kunt-4i daar
terecht. Er zijn raooie pryzen te wihnen!
Korat dus alien naar Concordia vodr een

gezellige avond, wellicht voor een prijs
en zeker voor een goed doel. '

==NUT==

?ot besluit van ons winterseizoen houden

wjj op dinsdagavond 7 maart a.s. (aanvang
20.15 uur) in de Leerkamer onze laatste
lezing avond. Als spreker fungeert dit-'
maal Dr. C. den Hartoog met als onderwerp
zeezeilen. V/ij kennen onze dokter als een
smeuig verteller, die zijn belevenissen
zal toelichten met dia's en vertrouwen

dan 00k dat velen deze avond zullen by-
wonen-

rydag, 10 maart aanvang 2 uur in samen-
werking met het Groene Kruis een middag
voor de Bejaarden. De middag wordt gehou-

en in het Groene-Kruis gebouw en als
preker zal optreden de Burgemeester, de

xeer H.G.M. te Boekhorst. Onderwerp:
De Sociale verzorging van de Bejaarden".
ok zal er ruimschoots gelegenheid zijn
oor het stellen van vragen. Ivy hopen,
at vele bejaarden deze middag zullen bij-
onen.

aby-sit Centrale: Vele aanvragen voor
)aby-sitter(sters)" krjjgt deze afdeling .
an het Nut elke maand weer te verwerken.

- Helaas 00k klachten, niet van de mensen,
sdie een baby-sit vragen, maar.v/el van^de ^
5 Z • O o Z

iOok al wordt u het gemeier daarover beu,
bedacht op het milieu |



ouders van de jongens of meisjes, die
een avond oppassen. '^r zijn n.l. mensen
die het met de tijd niet zo nauv/ nemen
Men bestelt een oppas tot 12 uur, maar
men komt pas om 1 uur (of nog later
thuis)• De ouders van de Jongelui zitte
dan te wachten en verbieden (en terech'
de jongens of meisjes nog als oppas te
fjingeren, Dit is bijzonder vervelend en
daarom doet het Nut een dringend beroe]
op hen die een oppas laten komen I
Houdt u aan de afgesproken tijd, daar wi;
anders genoodzaakt zijn u een oppas te
weigeren.

INFORMATIE-AVOND BESCHERMD DORPSGEZICH
j Zpals wel bekend zal zijn, is de oude
1 kern van Broek in V/aterland aangewezen
I als "bescherrad dorpsgezicht". Minder be
I kend is wellicht, wat dat nu in de prak
I tijk eigenlijk betekent. Daarom heeft he
j gemeente-besituur ^een informatie-avond
i belegd op 9 niaart a.s. .in-de-Leerkamer
j (aanvang 20.00 uur). De raeest belang-
i hebbenden (eigenaren en bewoners van
i percelen in de kern) hebben een persoon

jk bericht hieromtrent gehad. Voorzovei
j plaatsruimte dat toelaat, zijn ook
j andere belangstellenden van harte welko

• " ==PEUTERSPEELZAAL==
I Op dinsdag 14 maart zal er een ouderavon^
j in de peuterspeelzaal zijn. Aanvang 20.15.1
i iijr zal deze avond een lezing v/orden ge-
j houden over verantwoord speelgoed. Door I
j dp leidsters zijn foto's gemaakt, die
j bekeken,en besteld kunnen worden. U bent |
1alien hartelijk welkom.

==NIEUWS VAN DE BEJAARDENCLUB== \
I Na de zeer geslaagde avond van 21.febru- I
i al*,!, .j.l, waar een voile zaal heeft ge.no— |
i tpn van hetgeen de zangver. en toneel-
I ver., de muziek en solozang ons lieten
i horen en zien, gaan wij weer. verder met
i de voorbereidingen van de bazar^ voor
I onze club, die gehouden zal-vvorden op
j 15 maart a.s. vanaf 2 liur in het- Broeker—;
[ huis, waar wij u .weer van alles .voor
I groot en klein hopen te bieden.. Mocht u |
I schoonraaak;nog iets tegenkomeni
I wat/.ons w.el zou willen schenken, wij 'zul-|
=1 len alles.in dank aanvaarden, .*s Avonds
1o?l3 20.00 uur is er een gezellige verlo- 1
j ting van prachtige prijzen waarvoor onze j
1leden u een dezer dagen de loten a.0,50 1
Iper stuk aan zullen bieden.-Helpt u aileri
iW^er mee deze altijd gezellige bazar te "I
Jdoen slagen ?. Bij voorbaat -onze haxtelijke \
I d^nk en tot I5 maart. Goederen kunt u
|brengen,of worden gaarne gehaald, bjj •
iMpvI^ouw; Buster, Parallelweg 21, tel-. 2l8 1
jMpvrouw Terpstra, Zuideinde 4, tel.: 486. I
I Het Bestuui" I

==KIENAVOND ZUIDERV/OIJDE== '
iDoor de spontane deelname van de aariwe- i
Izigen op de kienavond, het gratis beschikj-
ibaar stellen van de kerk en enkele '^fteri
jis deze avond bijzonder geslaagd en iieefft f
ieen batig saldo van f 400,—- opgebracht
J ten behoeve van het Dorpshuis. Een v/oord i
1van dank is dan ook zeker op zijn plaats \
iaan alien, die aan deze avond meegewerkt i
ihebben. "Bames-actie-groep—Dorpshuis"

==VERDWENEN==:
Uit raijn schuur is een zware tuinrol
verdwenen. Deze rol heb ik zelf van
een ander geleend, die hem wel graag
terug zou hebben. IVil degene, die hem
uit mijn schuur heeft "geleend" zo vrien

zijn hem daar ook v/eer terug te
zetten ?

H. Jun, Eilandweg.

IVie heeft onze hond gezien - sinds
donderdag spoorloos.
Kleur; Zwart - Gele halsband -
Poepnaam; Joep

H. van Schaagen,
Buitenweeren 3, tel. 438

==GEZINS- EN BEJAARDENHULP==
Voor gezinsverzorging en bejaardenhulp
kunt u zich wenden tot Mevrouw Franke,
Nieuwland 1, tel. 452 of Zr. Grouse,
tel. 255.

==BURGERLIJKE STAND==
Gehuwd; Dirk Jan van Harten 22 jr. en

1/illy Nooij 21 jr. '

==VRAGENLIJST==
Korte tijd geleden ontving u de ^'jaarlijk
se vragenlijst". Vriendelijk verzoeken
wij degenen, die deze lijst nog,hiet in-
leverden om thans alsnog. aan onze oproep
gevolg te geven. „ . • r i

Het gemeentebestuur.

=="TRACHT"== ==^=
De toneelvereniging "TrachtV geeft op
25 maart haar 2e uitvoeringsvan-dit sei-
zoen. Deze voorstelling f^al weer als van
ouds in,cafe restaurant Goncordia" war
den gegeven en zal aanvangen om 20.15 ii.
Gebracht zal worden het bl^jspel: "Ik
zou zo graag...?" geschreven door Jah
Louwen. De regie is..in de vertrouwde
handen. van da heer A. Slagt. .Zeer veel
nieuwe leden gaan in dit stuk hun debuut
maken. Kaarten zijn verkrijgbaar by kap-
salon Van Meel vanaf 17 maart. Reserveer
tijdig uw toegangsbewijzen, dit om te-:
leurstelling, zoals bij de v'orige voor—
stalling is geschied, te. voorkomen. -
Tijdens de pauze zal er weer een tombola -
plaats vinden eh de avond zal wordeh be—
sloten met een gezellig dansje.

Mevrouw F. Brouwer, BroekermeOrdijk 6
tel. 02903-412.

GEDIPLOMEERD PEDICURE
.Behandeling; ha afspraak, ook aan huis
•Op advies van de dokter ook aanmeten
van steunzolen en elastieke kousen.

. . ONDERLINGE BRANDVERZEKERING "
P^rallelv/eg 17 .- 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 I

IVORDT DONATEUR VAN
DE BROEKER GEMEENSCHAP !!


