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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICIiTING DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12, tel. 1562.

==AGENDA==

1^ apr Fanfarekorps "Jeugd doet Leven"
concert N.H. Kerk, Broek in W.

1^ apr Jeugdhuis "Left Side"
1^ apr Discussiedag natuurbeheer-land-

bouw in Waterland (Taborkerk,
Purmerend)

17 apr Filmmiddag Bejaardenclub
(Broeker Huis)

22 apr Jeugdcentrum: Brood- en eieren-
maaltijd

Op zaterdag, l4 april 's avonds om 20.00
28 of 29 apr Jeugdcentrum: Gin House Blues uur organiseert Fanfarekorps Jeugd
30 apr Koninginnedag
30 apr Jeugdcentrum: Katknuppelen

C's middags)
3 mei Uitstapje Bejaardenclub
5 mei Nut: Ruilbeurs
8 mei NCVB: Avond met V/olfederatie

9 mei Nut: Algemene Ledenvergadering
12 mei Jeugdcentrum: Next One
26 mei t/m 2 jun TJitwisseling met :

Ilpendam

6 jun Bejaardentocht
16 jun Pluimvee- en konijnenh.ver.:

^itstapje
19 jun Bejaardenclub: Uitstapje
25 aug Pluimvee- en konijnenh.ver.:

Jongdierendag
l4-l6 dec. Pluimvee- en konijnenh.ver.:

Tentoonstelling kleindieren

==MEDEDELING GEMEENTEHUIS==

Het gemeentebestuur zoekt personen, welke
bereid zijn het onderhoud van de bermen
aan de Burg. Peerebooraweg te verzorgen.
Dit onderhoud bestaat uit het maaien der

bermen (2 x per jaar) en het opschonen
van de bermsloten (1 x per jaar). Gegadigr
den (voor de gehele weg of een gedeelte
daarvan) kunnen zich vervoegen ter ge-
meente-secretarie ter nadere bespreking
van de condities.

Spreuk van de week:

Bent u 00k op de koffie gekomen ?

==FANFARBKCRPS "JEUGD DOET LEVEN"==

28 raaart had "Jeugd doet Leven" een
uziekavond in de Ned. Herv. Kerk te

itdam. Dat dit in Uitdam gewaardeerd
erd, bleek uit de belangstelling op dez
vond. Er werk leuk gemusiceerd 00k door

drie duo's de gezusters Nelly en Leny
eyn, IVilhelm Hoogendoorn met Riny Boot

broer en zus Dina en Tomas Boot, al
et al een bijzonder mooie avond.

doet Leven uit Zuiderwoude o.l.v. diri-

gent Frank Meyer weer haar jaarlijks con
cert in de Ned. Herv. Kerk te Broek in
Waterland. Deze keer zal medewerking
worden verleend door het kinderkoor de

"Jonge Stem" uit Umuiden o.l.v. diri-
gent Edwin Wolf. Het belooft weer een
mooie avond te worden.

==DISCUSSIEDAG TE PURMEREND==

Zaterdag, 1^ april a.s. za. in de Tabor
kerk te Purmerend een discussiedag worden
gehouden over de relatie natuurbeheer-
landbouw in Waterland als nationaal land-

schapspark. Aanvang 09»30 uur; einde
14.30 uur. De dagindeling ziet er als
volg uit:

9.00 - 9-30 uur: ontvangst deelnemers,
koffie

9.30 -10.00 uur: welkom, inleiding door
studiegroep

10.00-11.30 uur: inleidingen, telkens be
sloten met gelegenheid voor informa-
tieve vragen en korte recapitulaties.

11.30-11.45 uur: samenvatting en voorstel
di scussiestruktuur.

11.45-12.45 uur: eerste discussie
12.45-13-30 uur: lunchpauze
13-30-14.15 uur: tweede discussie
l4.15-14.30 uur: recapitulatie en samen

vatting, sluiting, thee.
Om 16-30 uur zullen de resultaten van de

11 discussie worden besproken met vertegen-
'[v/oordigers van alle inspraakgroepen (zoz)



(wonen, werkgelegenheid, verkoer en ver-
voer, milieu). Zij, die belangstelling
voor een stukje pr^tijk van deze in-
spraak hebben, zijn van harte welkom.

==GYMNASTIEKVERENIGING "SPARTA"==
Suksessen bi.i springwedstri.jden; Bjj de op
31 raaart in de sporthal te Purmerend ge- ;
houden sprdugwedstrijden, hebben de Sparta-
groepen een goede prestatie geleverd,
door beslag te leggen op 3 ereplaatsen.
De meis.ies~A bereikten de 1e plaats bij

het kastspringen en de 2e
plaats by het paardspringen

De .jongens veroverden de 2e prys by het
kastspringen. Voor de deelne-
mers(sters), waarvan verschil'
lenden al enkele keren aan
deze wedstrijden hebben meege-
daan, en voor hun leider was
deze goede greep in de pryzen
pot een verdiende beloning
voor de bij de training hier-
voor geleverde inspanning.

J* Dobber, secretaris^

==BEJAARDENCLUB==:, " . . *
Dames en heren: het bestuur heeft weer
een dagje voor u georganiseerd en wel op
donderda'g 3 inei a.s., Wij gaan dan naar de
Keukenhof. Houdt die. dag vryi Lunch mede-
nemen. - de kosten bedragen / 2,30 per :
persoon.

Vertrek 8.30 uur. - Thuiskomst 14,30 uur.
Parkeerterrein.

Dan is ons dagje uit vastgesteid op'dins-
dag, 19 juni a.s. Voor led.en is dat gra
tis en theeschenksters 1/2 prigs, niet-
leden tegen de kost-prys. Het"belooft
weer een mooie dag te worden*
V/ie heeft lot 645 wit van de grote lotery? ====
Prys afhalen" by de heer J. Nierop, Paral-
lelweg 17, tel. 1338.
(Kosten niet-leden worden nog bekend ge-
maakt.) „

Namens het Bestuur

==== • . .'''^^l^oth, tel.. ,1602_
•==BOUWSTEENAKTIE v.v. S .Di0'. B

Bekendmaking van het hummer van de boiiw-
steen-aktie voetbalvereniging S.D.O.B.,
waarop een..wa^.rd.eb.on...van / 23.,.-:r-. beschik-
baar wordt gesteld. •
Zoals een ieder v/el zal weteh, kampt de
voetbalvereniging SDOB met haar kleedlo-
kalen eh de daarby behorende kantine-

lig 00k, wordt te klein en tevens zijn' C.J.M. Gerssen, Buitenweeren 2q te1 -tAfio
vernieuwingen zeer noodzakelijk.' In de ' Om deel te kunnen nemen eeldt als reJfl
vorig jaar gehouden jaarvergadering is" be^ dat men 65 ir is of het fit -i
sloten over te gaan tot de nieuwhoL ve„ i Veee dit jaar wordt.

volgend© bon vast te stellen ? By voor-
baat hartelijk dank van alien, die van
de bovenomschreven ruimte gebruik moe-
ten maken.

Namens Bestuur en Bouwcomm.
J. Hoekstra, De Breeck 11,
tel. 1613

==BUBGERLIJKE STAND==
Geboren; Patrick z.v. D. Kouwenoord en

H. de Boer.
Ondertr.;Cornells van Rooy 28 jr en

Marie Catherine Honing23 jr.
Gehuwd;

Overl.:

Max van Dam 32 jr en Margaretha
E.J.I, van Gelderen 19 jr.
Bertus de Jongh 76 jr;
Jacob Buijs I6 jr.

==BABYSIT-CENTRALE==
Door afwezigheid van Mw. Dobber is de
babysit-centrale van 21 t/m 28 april
uitsluitend te bereiken op tel. l489
van mw. Mande, Corn. Roelestr. 30

==NEDERLANDSE .HARTSTICHTING-sg
P^. Nederpandse Hartstichting heeft;"toi/
haar spijt de kollektevergunning die zij
van het gemeentebestuur had verkregen,
moeten retourn.eren."Peden: By de Broekers
was onvoldoende animo^ om zich als kollek-
tant in te zetten. Vandaar dat de redaktie
eep pe-TPap doet; pp een ieder.,: die over—
tuigd,is van de noodzaak van het bestaan
van deze stichting en daarbij.^bereid is
d.m.v. een l^ollektebus geld; in..:te zamelen,
zich op te geven. U kunt dit doeh ter ge-
meente-secretarie. Mogelijk kan dan vroeg-
tijdig een team bijeengebracht worden, die
de kollekte voor het volgend jaar kan or-
ganiseren. , .

==:BEJAARDENTOCHT^=
Seals u reeds uit de agenda heeft kunnen
opmaken, is het de bedoeling, dat (Je. be-
jaardentocht dit jaar gehouden zal worden
op woensdag, 6 juni a.s,, Het -is ons ge-
lukt een rpisje te organiseren met als
doel een rondvaart doior de Biesbosch..
Allen, die vorig jaar reeds zijn .meege-
weest, hebben zelf al een aanmeldingsfor-
mulier toegezonden gekregen.. Diegenen,die
dit jaar 00k mee willen gaan kunnen zich
nog opgeven by de onderstaande bestuurs-
leden; D,Bouwes,Dr.Bakkerstr. 1_ ^ /137O

ruimte^ De beschikbare ruimte, hoe gezel- G. Frahke, Nieuwland 1^^tel^°i432 of '̂
lig ook, wordt te klein or, -jv,- r- T M t . ''

sloten over te gaan tot de nieuwbpuw van
een kantine en daarbij behorende kleedlo-
calen. Hiervoor is veel geld nodig en een

Voor echtparen geldt, dat Sin van beiden
63 jr is of wordt." - -

==RECREATIEVER. BROEK IN W.== ~~~~van de onderdelen om aan dit geld te komen . ==RECREATIEVER. BROEK IN W.=:= "
is deze bouwsteen-aktie. Om deze aktie mn ^^^<^e^^estival op i .juni te Upendami
;e moedicpsan hoo-Pf i i.v.m. Uitwisseling met Ilpendam;"~wordtte moedigen heeft het bestuur beslbten op
.edere 300ste afgedragen bouv/steen een
'/aardebon van / .23,-- beschikbaar te stel-
-en. V/ij kunnen u mededelen, dat inniiddels
^ waardebonnen zijn aangewezen. De iiumraers
hiervan zijn;

903 en 833
kunt tegen inlevering van deze bouw- ' . ^

teen op hef adres van ondergetekende uw ! toneelstukje, -muziekstukje, goochelen,
pa?:<^eb.pn afhalen, Kuht..,^u pns.,.helpen...de [ enz. (Hoogstens 3 minuten durend,

" ''4.00 uur georganiseerd een
"Kinderfestival". Kinderen t/m 12 jaar'
die op willen treden (alleen of in een
groepje) kunnen zich tot 13 april opge
ven by: Mw.Te Boekhorst, tel. 1292
Mw.Garlier, tel. 1716, dhr. IVaterdrinker,
tel. 1363. De bedoeling is byv, een
toneelstukje, muziekstukje, goochelen,
Irii vio-f--i ftr J _


