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BROEKER GEMEENSCHAP
OJU3AAN DE STICHTING aDE DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap" H.vy. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mw. B.Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12 - tel. 5^2

==:AGENDA==:

18 mrt Concert "Jeugd doet Leven"
(N.H. Kerk Broek)

21 mrt Nut: Algemene Ledenverg.
(Leerkamer) .

21 mrt NGVB: mej. Stilraa over "De
Joodse godsdienst"

22 mrt ArsenalrAjax; Benfica-Feyenoord
23 mrt Lotenverkoopactie o.l.s.-I
25 mrt Toneelver. "Tracht" (Concordia)
28 mrt Ver. Openb. Onderwijs: lezing

(Leerkamer)
6 apr Algemene Ledenverg. "Oud-Broek''

11 apr NGVB: Ds. ICalf over "Sterft men
voor z'n tijd ?"

17 apr Ledenverg. Groene Kruis
29 apr Feestmarkt op het Lerkplein

1 mei Viering Koninginnedag
16 mei NGVB: Huish. vergadering
17 t/m 20 mei 4-daags schoolreisje ols-I

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

=:=JEUGDHU.IS=:=

Zoals iedereen wel weet heeft G8 op za-
terdag ^ maart een kienavond georgani-
seerd. Op deze avond schitterden de mees>
te Broekers door afwezigheid, maar daar
raken we 00k wel aan gewend. Toch werd
dit .een geslaagde avond, waarbij de aan-
wezigen leuke prijzen wonnen en de op-
brengst t.b.v. het jeugdhuis f 3^1,—
was. Wij willen graag al die mensen be-
danken die ons aari gratis prijzen hebben
geholpen, welke soms van grote waarde
waren. G8 gaat weer door met geldverza-
melen. Zoals u weet is e.r elke zaterdag-
middag in de leerkamer de kinderopvang.
leder kind is welkom,er is een grote
hoeveelheid speelgoed, en de kinderen
krijgen limonade. Vanaf half twee; f 1,25
per kind.
A.s. zaterdag willen wij weer oude
kranten gaan ophalen. vie kunnen het ech-
ter niet allemaal zelf doen , daarora doen
we een beroep op de jeugd om zaterdag-
middag 1 uur op de hoek bij Van l ieel te
zijn. V/e zijn benieuwd hoeveel mensen er

ikomen? Ook mogen er auto's gewassen wor-
iden. Vraag het eens aan je buurman. Zijn
Iauto wordt schoon en het bedrag in de kas
iwordt groter. Boekhorst

==JH1GD POET LEVEH==

IJeugdfanfarecorps "Jeugd doet Leven" uit
IZuiderwoude o.l.v. Frank Meijer uit Amster-
(dam geeft op 18 maart 1972 een concert in
|de Ned. Herv. Kerk te Broek in Waterland.
|Medewerking verleent:
jAccordeon afd. Volksmuziekschool uit Am-
jsterdam bestaande uit een junioren en
isenioren orkest o.l.v. Wim Valenkamp.
|Het concert begint om 20.00 uur
iDit is het eerste concert van "Jeugd doet
iLeven" dat wij op ons nieuw instrumenta-
jrium spelen. Door de lage stemming biedt
idit de mogelijkheid om met een accordeon
iafd. van de Volksmuziekschool samen een

Imars te spelen.
A. Slagt

==NUT==

iDinsdagavond 7 maart j.l. hield Dr. Den
jHartoog voor het Nut een lezing over zee-
Jzeilen. Zover wij hebben kunnen nagaan is
|op deze avond een record gebrokeii, n.l.
jhet bezoekersaantal. Nimmer was voor een
jlezingavond van het Nut zoveel belangstel
lling, er waren ca. 130 bezoekers en het
iBroeker Huis had zelfs geen stoelen meer.
iVan de verhalen van de dokier hebben de
iaanwezigen bijzonder genoten en hij was
Ihet zelf die om 11 uur maar--een...einde aan
ide avond maakte. ./ij hadden echter de in-
jdruk dat de dokter nog vele uren met zijn
[verhalen had kunnen doorgaan.
iBelangstelling hopen wij..dat er ook zal
jzijn voor de Alg. Ledehvergadering op
idinsdagavond 21 mrt a.s. (aanvang 20.15 u
bp de agenda staan: Jaarverslag penning-
iraeester, secretaris en Bibliotheek. Ook
iis er een bestuursverkiezing i.v. m. het
laftreden van de hr. Moens. Heeft u een

isuggestie- voor een "bestuurder" laat het
bns dan even weten ! Ook het winterpro-
jgramma staat op de agenda. Juist daarom
Ihopen wij dat Velen naar de^



zullen komen. Het Nut is op dit moment
een der grootste verenigingen, met een
actief verenigingsleven. Willen wij dit
houdei^ dan hebben wij echter de hulp van
de leden nodig. Heeft u suggesties, op
of aanmerkingen, wensen, wat dan ook,
kom naar de Leerkamer op 21 maart a.s.
dan kunnen ivij het gezamenlijk bespreken

==SPREEKUUR HOQFD O.L.S.-I==
Het hoofd der openbare lagere school-I
houdt spreekuur op donderdag 23 maart
a.s. van 16.OO - 16.30 uur.

==SCHOOLREISJE O.L.S.~I==
Evenals voorgaande jaren is ook dit jaar
door de oudercommissie en het onderwijzend
personeel weer een verlotingsaktie geor-
ganiseerd. De verkoop van de loten zal
door de kinderen van de 3e en 6e klas
geschieden op donderdagavond 23 maart
a.s. Er zijn weer vele fantastische prij-
zen te winnen o.a. een koffiezet-apparaa"

Door een overvloed van kopij,
Is de spreuk van de week er

deze keer niet bij !

==BURGEHLIJKE STAND==
Gehuwd; Adrianus J.N.M. van Meeuwen 22jr
en Maria E. dos Reis Moreira 21 jr.

==STAATSLOTERIJ==
Verkoop begint op 13 maart 1972,
de trekking is op 29 maart a.s.

Mw. Koster-Gerritze
Broekermeerdijk 13, alhier

==DANKBETUIGING==
Daar het mij niet mogelijk is een ieder
afzonderlijk te bedanken, bedank ik
langs deze weg iedereen voor het mede-
leven tijdens mijn verblijf in het zie-
kenhuis. De dag van mijn thuiskomst is
voor mij een heel mooie dag geweest.
Zo'n dag had ik mij niet voor kunnen
stellen. Daarom dank ik nogmaals alien,een heerlijke tuinstoel en nog--vele kleirie die deze dag voor mij onvergetelyk heb-

prijzen. Wij hopen ook nu weer op uw spou-
tane medewerking te mogen rekenen" zodat
alle loten snel verkocht worden en we de
kinderen weer een onvergetelijk school-
reisje kunheii bieden.

ben gemaakt, alsmede voor de ont-vstngen
fruitbak" en bloeinstukjes.

Namens Earn. Wallroth,.
Woudweeren 22, Braek in 'Waterland

==TONEELVER. "TRACHT"=:=
Een vergissing van de toneelvereniging
"Tracht." moet even-worden reohtgezet.
De heer Van Meel verkoop deze keer narae-
lijk geen kaarten,
Plaatsbewijzen zijn nu verkrijgbaar bij de
volgende adressen:
HwrA.~Slagt, Binnenweeren 24,
Mw. T. Adema. C.Roelestr. 10, tel. 4J3»
Mw. N.-Coiripaan, Laan 28, tel. 309,
Mw. G. Tierie, V/oudweeren 9» tel. 493,
Alleen donateurs kunnen vanaf maandag
20 maarL t/m donderdag 23 maart terecht
de belangstellenden kunnen alleen vrijdag
24 en zaterdag 25 maart een kaart krijgen

Mw. C. Tierie ,lVoudweeren 9,

=V.0.0. -aktiefss:
"'Wat hebben wij eigenlijk met of in de
school te maken". Het is een vraag die
vele ouders van leerlingen zich wellicht
stellen.

Op dinsdag 28 maart a.s. zal de heer
E.R. Koerselman uit Aalsmeer in een
lezing georganiseerd door de Vereniging
voor Openbaar Onderwijs zijn visie hierop
geven. Als u interesse heeft voor dit '
onderwerp verwachten wij u op bovenge-
noemde datum om 20.00 uur in de Leerkamer

i • ==:OPROEP-I==
Het Groene Kriiis.

Wie wil, uiteraard tegen een redelijke
vergoeding, het wijkgebouw schoonhouden
Gaat om een paar uur per week.
Nadere inlichtingen bij mw. M.. van
Schaagen-Poolman, Buitenweeren 3itel.438

==OPROEP-II==

Bejaarden- en gezinshulp
Herhaalde oproep voor bejaarden- en ge-
zinshulp. Er is dringend behoefte aan
enige dames, die een of meer ochtenden

tel. 452

==WONINGRlJIL== • •
Aangeb. grote 4k.woning met douche.
vrij uitzicht, 2e etage, rustige omgeying
G^vr.: 3 a 4 k. woning in"Bfoek.
Brieven of inlichtingen by Mw.Olie,
Burg. P. Ph. Paulplantsoeh •3. '

==KONINGINNEDAG 1972==
*t Gaat goed met de voorbereidingen voor

JConinginnedag, heel goed zelfs. Reeds
25 (!) middenstanders uit Broek zullen
aanwezig zijn om hun warenaan u te ver—
kopen op de feestmarkt. Daarnaast zullen
er diverse reclame stands zijn en niet
te vergeten, de speciale attracties voor
de jeugd. Laat een ieder, die nog niet
persoonlijk benaderd is en toch graag
deel zou willen nemen aan deze markt,
hetzij met handel, hetzij met reclame-
materiaal zich even in verbinding stel
len met de heer Boon (352). .Na.tuurlijk
komt er ook muziek. Op de markt zult u
het Zuiderwouder fanfare orkest aantref-
fen tevens een echt draaiorgel, ter be- •
schikking gesteld door de Fa. Perl6. 's
Avonds, op de dansavond zult u kunnen
genieten van de "Kyrries" uit Volendam.
Tijdens de aubade op maandagochtend speelt
weer het fanfarecorps uit Zuiderwoude.
Een verzoek aan alle ouders van peuter—
kleuter- en lagere school kinderen: De
Or.ver. organiseert met veel plezier dit
feest voor uw kinderen, zij wil liever
geen toegangsprijs vragen, maar wilt u
ian -lid worden van onze vereniging, in—
dien u dat nog niet bent. Het kost u
slechts /•3t50. Meteen doen ! Belt u de
heer .Breeder ..(261) of Mw.Cossee (4l5) en
?eeft u op. U helpt ons hiermee het werk
vergemakkelijken. Met uw aller medewer-
cing belooft het een goed feest te wor
den.

Denkt u er aan uw verhuizing binnen de
gemeente ter secretarie op te geven !!


