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==AGENDA==

apr Open bridge-drive (Concordia)
apr Oud-papier-actie raeisjesver.
apr Algemene ledenverg. "Oud-Broek"
apr NCVB: Ds. Kalf over "Sterft men

voor z'n tijd?"
17 apr Ledenverg. Greene Kruis
25 apr Uitstapje bejaardenclub
29 apr Feestmarkt op het Kerkplein

1 raei Viering Koninginnedag
16 raei NCVB: Huish. verg,
17 t/m 20 raei ^-daags schoolreisje ols-I

3 jun Uitstapje pluimvee- en konh.ver.
9 jun 1-daags schoolreisje ols-I

jun Tocht bejaardenclub
27' jun Afscheidsavond leerlingen o.l.s.-I
8-10 dec Tentoonstelling pluimvee- en

konijnenhouders vereni gi ng.

==:KONINGINNEDAG==

Voor een van de attracties van de feest
markt hebben we oud serviesgoed nodig,
schotels, kopjes, borden etc. 't Mag ge-
barsten zijn, er mag ook een scherf af
zijn. Komt u bij het schoonmaken iets van
dien aard tegen, wilt u het dan voor ons
bewaren ? In de Paasvakantie komen wij het
ba_u weghalen.

==JEgGDHECREATIE==

Sinds enige tijd is een aantal ouders de
mogelijkheid aan het onderzoeken om te
komen tot. een jeugdvereniging. De bedoe-
ling hiervan is de lagere schooljeugd
meer verschillende ontspannings- en ont-
ploo:H.ngs kansen te geven in het dorp zelf
waarvoor ze nu naar Monnickendam of
Amsterdam moet reizen. .Gedacht wordt aan
ballet, timmeren, handenarbeid en mis-
schien in de toekomst: judo. Als er vol-
doende enthousiasme voor is, zal het be-
slist raogelijk zijn om deze aktiviteiten
binnen de gemeente te.doen plaatsvinden.
Wanneer u nog andere" i^ggestiss heeft ,
dan staan wij daar ^aag voor open; ook
nieuv/e medewerkers zijn welkom.
De financien zijn natuurlijk weer een van

moeilijkste punten. Daarom zal naast
kontributies voor de kinderen, van

k gezin, waarvan een of meer kinderen
d zijn, een bijdrage van / 1,— per
and gevraagd worden. Ook hopen- we
raks te kunnen rekenen op een flink
ntal donateurs.

nnenkort ontvangen de inwoners van
oek in IVatei'land van ons een enquete-
rmulier om uw mening over bovenstaande
peilen. We komen dit binnen een week

j u ophalen en rekenen dan op u aller
dewerking. De initiatiefneraers de
mes Dobber (tal. t Eppenga, Ver-

:rate (tel. 567) Oe Waal en de heren
n Blaaderen (tel. 3^9) ®u Waterdrinker.

==OPEN PAASDRIVE B.B.C.=:=

1 april organiseert de Broeker Bridge-
ub voor inwoners van Broek een open
ive in Concordia, aanvang 20.00 uur.

Hr wordt gespeeld in groepen van .E^paren,
or elke groep worden 2 pryzen beschik-

)aar gesteld. Voor toekorastige leden is
it wellicht een aardige gelegenheid om
e gezellige sfeer van de Bridgeclub
ns te proeven (de nieuwe corapetitie
;art de eerste vrijdag in September),
nmelding kan geschieden bij N, Groot,

^eerngouw 3? tel. 62^-. Inschrijfgeld
per persoon. Groot,seor.. B.B.C,

==INWISSELING VACANTIEBONMEN==

)insdagavond 3 april van 7 tot 9 uur is
gelegenheid tot inwisseling van vakan-

ebonnen. N.l. 25 dagzegels of 6 week-

P. Koojjman
Wagengouw 98

==MEISJESVERENIGING==

5 april beginnen we weer met het opha
len van 't oude papier en vodden. Er is
dan paasvakantie, maar ik hoop dat ze
toch alien komen helpen. Ons reisje gaat
dit keer naar Overberg (gem. Amerongen)
en wel van 17 t/m 22 juli.
Willen de rneisjes die zich nog niet heb-



(vervolg Meisjesvereniging)
ben opgegeven dit zo spoedig mogelijk
doen ?
____ Mej, M. Mulder

==BEJAARDENTOCHT 1972==
Aan de deelnemers aan de bejaardentocht
1972.
Reeds enkele jaren wordt het jaarlijkse
uitstapje uitgezocht en uitgestippeld
door de leden van de commissie. Dit Jaa
v/illen v/e dit eens anders doen en wel als
volgt:
ledere deelnemer of deelneemster, die
denkt daar of daar zou ik nu wel eens
been willen en het is mogelijk dit op
een dag te doen kan dit v66r 8 april a.s
opgeven bjj de volgende commissieleden.
J. Grift, li/ijk 11-31, J.P. de I'/it, Laanl4
D. Bouwes, Dr. C. Bakkerstraat 1,
A. Nooij, Nieuwland 31,
C.J.M. Gerssen, Buitenweeren 29*
Hopend op veel reacties uwerzijds,

de commissie autotocht voor
bejaarden
namens dit C.J.M. Gerssen

==OBLIGATIES"HET GBOENE KRUIS"==
)e uitloting van de obligatielening van
*Het Groene Kruis" heeft plaatsgevonden.
Jitgeloot warden de nummers; 12, 39, 33,
5l,. 97 geldend voor alle series A t/m J.
)e stukken, groot / 25,— kunnen met in-
gang van 1 mei a.s. worden verzilverd bij
le Coop. Raiffeisenbank te Broek in IVatei
land. Voor elke obligatie zal / 35,--
worden uitbetaald. „ «
____ Het Bestuur.

^ ==NIEIJWS _VAN DE BEJAARDENCLUB==
)nze Bazar die we op 15 maart hebben ge-
louden is dank zij de vele gpede gaven
die we van vele mensen mochten bntvangen
en de vele kopers die we 's miiddags
mochten hegroeten weer 6en groot succes
geworden. Ook de verlotingeh hebben ten
voile aan" hun verwachtingen voldaan. De
jr^zen van de grote verloting (blauwe
-oten) zijn alle afgeleverd, alleen van
e oranje lootjes, die 's middags zijn

rerkochtj zijn de volgende prijzen nog af
e haleh bij Mevr. Terpstra, Zuideinde

de Pop, 737 6 glaasjes,
663 de heks,3T^ de molen,
3^7 bus koffie en 6^4 (wit) bon vooi

6 kroketten.
ogmaals onze hartelijke dank aan een
eder die tot het welslagen van deze

Dazar heeft bijgedragen.
insdag 25 april hopen wij met onze leden
en trip naar de Floriade in Amsterdam te
laken. Een uniek gebeuren waarvoor de le-i
en zich tot 15 april kunnen opgeven bij I

let bestuur.

p woensdag, 1^ juni hopen wij onze
aarlijkse grote tocht te gaan maken. IVaar
e ffiis dit keer heengaat is nog een ver— i
assing raaar het belooft weer een heel
jne dag te worden. Nadere mededelingen
olgen nog

Het Bestuur.

. ,==GEZINS- EN BEJAARDENHULP==
oor gezinsverzorging en bejaardenhulp

cunt u zi.ch wenden tot Mevrouw Franke,
leuwland 1, tel. 452 of tot Zr. Grouse,
leuwland 22, tel. 255•

==LEIDSTER KLEUTERSCHOQL==
Aan de ouders der leerlingen van de open-l
Dare kleuterschool "Kleutervreugd"•
Pot heden zijn wij in gebreke gebleven
net het Voorstellen van de nieuv/e leidster.

Onze excuses hiervoor.
/elnu, de nieuwe leidster is Mej. A.A.

van Rees en bij deze wensen wij haar een
hele prettige werkkring toe.

Namens de oudercommissie:
A.C. Sluiters-Abraham

==E. H. B. 0. -examen=:=
Veertien leden van onze E.H.B.O. vereni-
ging hebben 17 maart j.l. met goed ge-
volg hun examen afgelegd. Examinator was
dr. Kwee Liong Hian uit Tuindorp-Oostzaani
De leden waren opgeleid door dr. C. den
Hartoog en instructeur de heer Duvivier.
De geslaagde dames zijn:
Mw. E. Bruntink-Klok, Mej.J.G.Doornenbal,
Mej. A.N.M. de Gier, Mej. E,17. Pronk,

M™' Meerveld.Mej.N.J.Moeni's,Mw. M.A.B. Tensen-Pillot, Mej.I.de Waart,!
De geslaagde heren zijn:
J. van den Berg, J. de Jong, J* Leek,
A. Meijer, K. Springer, P. Teerhuis.
Namens de E.H.B.O.-vereniging Broek in
IVaterland wensen wij alle geslaagden van
harte geluk met het behalen van hun di
ploma.

• G. de Waart.

==BURGERLIJKE STAND=:=
Geboren: Sicco z.v. G. Franke en R.lV.Kool
Overleden: Anna Maria IVillig oud 8l jr

e.v. No de Lange;
Wilhelmina Ravenhorst oud 82j
w7v;~ H. "Plat je". , ^

==DANKBETUIGING== '
By deze v/il ik* iedereen, die ons by. het
begin van brand voor een ramp hebben
behoed hartelijk danken, voor de hulp
en belangstelling eh wel in het byzonde
de Vrywillige Brandweer en de buren,die
de dagen daarop zoveel voor ons gedaan
hebben. Eveneens de Onderlinge Brandver—
zekering dank voor .de correcte afhande-
ling.

T >IV* Poolman

. ==ALGEMEEN B3I1.ANG=:=
Het bestuur van Algemeen Belang nodigt.
hierbij uit, haar leden en een ieder
die lid wenst te worden. voor de te
houden jaarvergadering op dinsdag,
11 april a.s. 's avonds om 20.00 uur
in het 'Vijkgebouw der R.K, Gemeente,
Nieuwland te Broek in IVaterland.

ONDERLINGE BRANDVERZEKERING
Parallelweg 17 - Broek in IVaterland'

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 !

Spreuk van de week:
(een diepdenkertje!)
Paashaas(t)je langzaam !


