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==;AGENDA==

29 apr JFeestmarkt op het Kerkplein
1 mei Viering Koninginnedag

16 mei NCVB; huish. verg.
17 t/m 20 mei 4-daags schoolreisje

3 Jun Uitstapje Pluimvee- en konh.
9 jun 1~daags schoolreisje o.l.s.-

jun Uitstapje bejaardenclub
27 jun Afscheidsavond leerlingen o,
8-10 dec. Tentoonstelling Pluimvee-

konh.ver.

==SPREEKUUR BURGEMEESTER==

ols-I

ver.

I

1.s.-I

en

Het avond-spreekuur van de burgemeester
op maandag 1 mei a.s. vervalt. In plaats
daarvan wordt dit spreekuur gehouden op
maandag 8 mei tussen 19*30 en 20.30 uur.

==VIERING KONINGIMEDAG==

Onze complimenten willen wij niet onthou-
den aan de initiatiefnemers daarvan en

aan diegenen, die zo enthousiast op dit

==KONINGINNEDAG ZUIDERWOUDE==

1 mei. Vanaf 2 uur 's middags zullen er
voor alle kinderen films gedraaid wor-
den bij de fam. Truijen. 's Avonds van
half acht tot half tien zal er gelegen--
held z.ijn om te kegelen, sjoelen en
balgooien in de schuur van de fam.Scboon,
die zij hiervoor spontaan beschikbaar
stelden. Hierna sal er worden gedanst
met muzikale medewerking van het Apollo-

Het Bestuur

==DORPSHUIS ZUIDERV\fOUDE==

De Stichting Dorpshuis Zuiderwoude heeft
goed nieuws be melden. De subsidie-aan-
vrage•aan Gedeputeerde Staten in Haarlem
is goedgekeurd. Dit betekent, dat er nu
met de bouw van het Dorpshuis begonnen
kan worden. Zeer binnenkort zal de eerste

Ditmaal anders dan anders, onze Koninginne- paal de grond in gaan en misschien is
dag. Met een oud-hollandse markt in de jdit al gebeurd, als u dit leest.
sfeervolle omlijsting van het Kerkplein. jInmiddels gaat de bevolking door met het

voeren van akties. Een aantal dames uit

Zuiderwoude hebben hard gewerkt in de
afgelopen maanden. Het resultaat van dit

initiatief reageerden. Bovendien een extrawerken mag gezien worden. Dit alles zal
compliment voor het bijzonder fraaie pro-
grammaboekje ! vVie kan aan de verleiding
van deze uitnodiging weerstand bieden ??
jVij niet !

I ==REGTIFIGATIES==
be volgende rectificaties dienen in het
|)rograrama voor 1 mei te worden verwerkt.

-I-

Alle kinderen van 4 tot 12 jaar, die
in Broek wonen maar hier (nog) niet
op school zijn, zijn welkom op de
voor hun leeftijd georganiseerde
onderdelen van het programma.

-II-

10.00 uur RALLY VOOR WIELRIJDERS
Leeftijd deelnemers boven 12 jaar.
Papieren hiervoor verkrijgbaar aan de
start tussen 10,00 en 11.30 uur op
het Schoolplein. Inschrijfgeld / 1,30.
Inleveren v.d. papieren tot 3*00 uur
in het Gemeentehuis.

te koop worden aangeboden tijdens de
Oud-Hollandse markt a.s. zaterdag in
Broek in'Waterland, Verzuimt u daarom
niet de i-iraam uw pityoerige. aandacht te
geven- Ock kunt u zich opgeven by een^van
ae dcir.es, indien u belangstelling hebt om
me^t3rdaad mee te helpen bij de bouw.

==:NATIONALE HERDEMKING== •

Hoewel niet op zo uitgebreide schaal als
voorheen, wordt 00k nu uiteraard op
4 mei de Nationale Herdenking van de ge-
vallenen uit de 2e Wereldoorlog gehouden.
Voor deze herdenking gelden de volgende
richtlijnen. Wij doen gaarne een beroep op
alien om aan deze richtlijnen de hand te
houden.

1. Van 's avonds 18.OO uur tot zonsonder-
gang zullen van alle openbare gebouwen
de vlaggen halfstok worden gehangen.
Particulieren wordt verzocht deze ge-
dragslijn te volgen.
2. Van 19>43 uur af tot 30 seconden voor



20.00 uur zullen de klokken van alle
kerken luiden.

J>, Van 20.00 uur tot 2 minuten daarna,
zal volkomen stilte in acht worden geno-
men. Aan de burgerij wordt verzocht deze
plechtige stilte overal en algemeen in
acht te nemen.

/fc In Horeca-bedrijven dient van 19»30 -
20.30 uur de exploitatie zodanig te ge-
schieden, dat hieraan elk vermakelijkheids-
aspect ontbreekt. Gedurende de periode van
19-30 - 20.30 uur dient de buitenverlich-
ting zeals neons en lichtbakken, gedoofd
te zijn en mag geen andere muziek tei*
gehore gebracht worden dan die van de
of^ficiele Nederlandse radioprogramma's.
3- Ook van andere bedrijven (winkels,etc)
dient de buitenverlichting van 19.30 -
20.30 uur gedoofd te ziJn.

==NIEUWS VAN DE BEJAA.RDENCHJB==~~"~
Dinsdag 2 mei bezoek aan de Floriade. VVij
vertrekken om 9-30 uur van de Parkeer-
plaats en hopen om ongeveer 3-30 uur
weer in Broek te zijn. Mooi weer en brood
meenemen. Woensdag lk juni is onze grote
dagtocht. Er zijn nog enkele plaatsen
open, zodat wij ook niet-leden in de gele-
genheid stellen deze dag mee te maken. De
kosten bedragen f 30,— p-p. alles infee-
grepen. Gaarne spoedig aanmelden bij het
bestuur. Bezoekt zaterdag 29 april onze
stand op de Feestmarkt !

==ACTIE "MENSEN IN N00D"==:
In Zuiderwoude en Uitdam wordt dit jaar
weer een kleding inzamelingsactie gehou- .
den voor "Mehsen in Nood". Er zullen mis-
schien wel mensen zijn, die graag wat op
willen ruimen maar wat te goed is voor de
voddenzak. Dit is allemaal van harte wel-
kom. U kunt dit brengen in de week van
2 tot en met 3 mei vanaf 1 uur 's raiddags
tot 'o avonds 9 uur en 6 mei tot 12 uur
bij de volgende adressen:
Zuiderwoude: Mw. S, Pronk-Lof, tel. 236,
Uitdam: Mw. Meijn-Haverhoek.

==SIMAVI-GOLLECTE==;
De Simavi-collecte, die van 10-13 april
tiier gehouden is, heeft in Broek in Water-
land en Uitdam opgebracht / 330,33. Alle
collectantes danken we heel hartelijk voor
hun medewerking en in het bijzonder alle
severs en geefsters voor dit goede resul-
taat.

Mw.G. Mars-de Boer.

==GEZINS- EN BEJAARDENHULP==
Voor gezinsverz.orging en be jaardenhulp
kunt u zich wenden tot Mw. Franke,
Nieuwland 1, tel. ^32 en Zr.Grouse
tel. 233.

==BURGERLIJKE STAND==:
Geboren: Lars z.v. W. Drijver en A.Hoogland
Annemarie d.v. P.P. Bosma'en L. Kniep.
Ondertrouwd; .Jan Botterman 23 jr. en

Dieuwertje Mulder 21 jr.
Gehuwd: S.P.J.M.G. Schoen 27 jr. en

E.G. Tuijtel, 24 jr.
Seboren te Amsterdam: Maarten z.v.

H. Bierma en P.J.G. Sprinkhuij^en.

Spreuk .van de week:
Ook op de Broeker Markt is uw gulden
een daalder v/aard !

Langs deze weg wil ik een ieder,
die belangstelling heeft getoond
tijdens mijn verblijf in het Zieken-
huis en thuiskorast hartelijk bedan-
ken. Vooral m'n dochters, die heb-
ben gezorgd, dat het bedrijf gewoon
is doorgegaan, alsof ik er zelf was.

J. v.d. Snoek

De grote belangstelling, de enorme
bloemenhulde en de talloze cadeaus,
welke wij ter gelegenheid van ons
23-jarig huwelijk mochten ontvangen,
hebben ertoe bijgedragen, dat wij aan
ons jubileum heel prettige herinne-
ringen zullen overhouden.
Het was in 6^n woord geweldig 1
Onze hartelijke dank daarvoor.

Broek in V/aterland, 26 april'72
Dr. G. Bakkerstraat 13

A. Leegwater-Hooijberg
G. Leegwater

RAIFFEISENBAMK BKOEK IN WATERLAND

Hiermede ber.ichten wij dat op
maandag 1 mei a.,s. (Koninginnedag)
ons kantoor de. gehele dag zal zijn
gesloten.

G. Nooij, dir.

BODEGA - GRILL BAR
"De Drie Noten"

Vrijdag, zaterdag .tot 24 uur.
Komt u eens langs voor een van onze
grill Spec.

Entrecote Stokbrood Saus
Biefstuk " "

Sate " "

Halve kip, Patat Appelmoes
Portie Nassi overheerlijk / 3j70
Onze Hamburgers zijn uniek voor
Waterland.

Het is gezellig aan onze bar, fijne
Longdrinks ,Karaf je V/ijn en een goed
glas Bier,

uw gastheer J. Bakker.

U weet het: "Uit goed voor U"

==Vervolg Jaarverslag van de Stichting
"De Broeker Gemeenschap"==

De barbecue en de activiteiteh van de
groep van acht gaven deze geslaagde
avond een extra feestelijk tintje. Daarbij
dient nog vermeld te worden, dat de bij-
drage van de groep van acht, dat zijn de
jongeren, die werken voor het tot stand
komen van hun clubhuis, aan de Feestweek
zeer positief genoemd mag worden. Ook
de door hen georganiseerde Fakkeltbcht
was zeer geslaagd. De contactavond voor
nieuwe bewoners stond ook dit jaar weer
op het programme van het Stichtingsbe-
stuur. Ditmaal vond de avond plaats in
Goncordia. De opkomst was overweldigend
groot en evenals voorgaande jaren kunnen
we terugbiikken op een avond, die. in alle
.op.gichten aan haar verwachtingen beantwoordd(


