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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING DRXDEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeensehap" H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,tel
Mw. B, Blufpand-Sinot, Dr,C,Bakkerstraat 12, tel. 1362

1^63

21 feb Nut: Jaap Groen met "Kiele, kiele
Hopsasa" (Leerkamer)
Plattelandsvrouv/eh: cosmetica-
avond (Broeker Huis)

23 feb Jeugdhuis; Carnavalsavond
27 feb Vergadering iPartij van de Arbeid

(R.K. Hulpkerk)
1 mrt Jeugdhuis: B.Z.N.
2 mrt Jeugdhuis: filmvoorstelling

.6 mrt Bazar bejaardenclub(Broeker Huis)
12 mrt Plattelandsvrouwen: Dr. Fideldijdop

"Het kihd^en het wonen" (Samuel)
18 mrt Nut: dokter Den Hartoog over

"Zeilen" (Leerkamer)
26 mrt NCVB.: gecombineerde vergadering te

Monnickendam. Ds. Koetsier over
"Kerk en ontv/ikkelingssamenwerking

27 mrt Verkiezing Provinciale Staten
30 mrt Jeugdhuis: Marker band
31 mrt Jeugddienst (N.H. Kerk)

3 apr Plattelandsvrouwen: Mw. Sluys-Bijl
"Boekbesprekin'g" (R.K.-clubgebouw
Monnickendam)

k apr Plattelandsvrouwen: voorjaarsver-
.gadering Alkmaar

24 apr NCVB: Ds. J.C. Schouten over "De
Kerk-aehter het ijzeren gordijn"

8 mei NCVB: HuishoudeliJke vergadering
Plattelandsvrouwen? uitstapje -

22 mei Plattelandsvrouwen: creatieve

avond (R.K.-clubgeb•Monnickendam)
29 mei Verkiezing gemeenteraad

==VERKIEZINGEN==

Dit jaar vinden twee verkiezingen plaats
t.w, voor de Provinciale Staten op 27
maart a.s. en voor de gemeenteraad op
29^^mei a.s. In ons blad zullen wij offi-
ciele' mededelingen plaatsen, welke van
belang kunnen zijn voor de kiezers dan
wel voor de politieke partijen.

IVie voor de verkiezing' van de Prov.Staten
in een andere gemeente wenst te stemmen
(wel gelegen binnen de provincie Noord-
Holland) dient diaarvan voor 13 maart 1974
melding te raaken ter gemeente-secretarie.

-II = •
IVie voor de verkiezing van de gemeente
raad wenst te stemmen bij volmacht, dient
daarvoor uiterlijk -13 maart 1974 een ver-
zoekschrift bij burgemeester en werhou-
ders in te dienen. Tot 22 maart 1974 kan
dit mondeling geschieden indien de vol-
machtgever tesamen met zijn gemachtigde
daartoe zich ter gemeente-secretarie ver
voegd.

- Ill - _
De politieke partijen, welke by de ge-''
meenferaadsverkiezing hun naam boven ebh
kandidatenlijst geplaatst w'ensen te zien
dienen deze naam te doen registreren.
====: In de periods 19/2 - 4/3-'74, ====

' =:=JEUGDHUISNIEUVJS==
Zoals overal in ons land wordt er 00k in
Broek carnaval gevierd' en wel op:

23 februari des avonds
ledereen wordt verzocht ver^eed--te ko-
men. Verleden jaar is bewazen, dat 00k
de jeugd in Broek carnaval kan vieren,
daarom 'zalle-me-ut' nog een keertje
over doen, Voor de leukste carnavalsgast
is een prijs te winnen,

Binnenkort, om precies te zijn op 3 maart
is het een jaar geleden dat hat .Jeugdhuis
geopend werd. Naar verwachting, of tot
veler verbazing, draait het nu nog.
Dnkele raensen, die vanaf de bouw ermee
doende zijn,geweest, zijn op dat eenjarig
bestaan wel. een klein beetje trots. Dat
we met frisse moed aan het tweede jaar
beginnen bewijzen we met een groot feest,
^rogramma:
vrijdag, 1 maart: een optreden van de be-

kende Volendamse groep B.Z.N.
aanvang 20.00 uur.

Omdat het. Jeugdhuis voor de Broeker is
en de ruimte beperkt, zijn toegangskaar-
;en voor B.Z.N. alleen voor Broekers en
•eden (dus persoonlijk halen) in de voor-

verkoop. tot/met 27 februari. De prys. is
4,— en voor leden en kinderen tot 13jr
3»—. Voor anderen en op 1 maart zelf

IS de prys f 3,—. 63+ half geld, (zoz)



oorverkoop in, de avonduren biji
lone, Cor, Jan en Tjerk.
aterdag, 2 raaart: waarschijnliok 's avonds

efen echte bekende bioscoop film
een zgn. spectakel stuk. Voor
meer informatie wordt verwezen
naar de bekende affiches en het
Jeugdhuis.

aterdag, 9 raaart: is bet Jeugdhuis ge-
sloten. 30 raaart een band uit
Marken•

'e wensen iedereen veel plezier en tot
ziens

=;=PARTIJ VAN DE ARBEID==
De volgende vergadering van de Partij van

e Arbeid, afdeling Broek in V/aterland,
zal gehouden worden op woensdag, 2? febru
ari. Plaats: R.K.-hulpkerk aan de Keern-
gouw. Aanvang: 20.15 uur.
)e vergadering zal voornamelijk gaan over

de komende verkiezingen. Op de agenda
staan onderraeer: bespreking van het
[tweede) conceptverkiezingsprogram en

de vaststeiiing van de kandidatenljjst* .
)ok belangstellenden (niet-leden) zijn .
welkom." Voor inlichtingen kan men terecht
)ij de secretaris, p.a Havenrak 25,tel..
1550.

== DE DANKBARE BBJAARi)ENCLUB==
De avond van zaterdag 26 Januari 197^,was
voor onze bejaardenclubleden en genodig—
den, toch wel een zeer bijzonder plezierige
avond. Een aantal leden van de Toneelver.
"Tracht" vertolkten in het Dorpshuis te
Suiderwoude op een uitstekende wij^e de
^clucht "Engeltje". Het was weer goed, dat
een echte Broeker Vereniging voor oudere
Broekers !ao*n avond wilde verzorgen.
Die avond uit, was goed voor ons.

Het Bestuur.

P.S. U heeft oude kleren of vodden?
Wij koraen ze gaarne bij u thuis af-
halen. Oofc kunt u ze bezorgen bij de
bestuursleden.

==NIEUWS VAN DE BBJAARDENSOOS==

Een laatste" oproep aan de leden en alle
inwbners van onze gem.eente voor onze Bazar
die wij op v/oensdag, 6 raaart 2 uur in het;
Brdeker Huis hopen te hpuden. H'eeft u nogj
iets voor ons, daf wij kunnen verkopen of;
yerloten?
Alles is welkora. Bij voorbaat onze harte-;
lijke dank.
Dan willen wij u nog oproepen tot een
bezoek-aan onze bazar. Er is voor groot
en klein wel iets van uw gading; textiel,i
handwerken, huisvlijt, • boeken, speelgoed,
huishoudelijke artikelen, enz. enz.
's Avonds ora 8 uur hopen wij u weer te
begroeten want dan zal onze Burgeraeester |
de trekking verrichten van de grotp ver- |
loting., afgewisseld met gezellige muziek.j
Wij hopen op een fijne dag en een raooi
succes, dzodat wij weer verschillende
leuke dingen kunnen organiseren.
Uw gaven kunt u afgeven (of even bellen) I
bij: J. Nierbpi Parallelweg 19jtel,1558
Mevr.G.Terpstra, Zuideinde ^^el. i486
Mevr.G.Buster, Parallelweg 21,tel.12l8

' ==NUT==
Op maandag, 18 raaart a.s. houdt dokter
Den Hartoog een lezing over "Zeilen" in
de Leerkaraer. Aanvang 20.00 uur.

==BABY"SIT-CENTRALE==

Het contact-adres voor de baby-sit-cen-
trale is thans bereikbaar aan het adres
De Woudv/eeren 15? tel. 1745«

==GEZINSVBRZORGING==

Voor gezinsverzorging en bejaardenhulp
kunt u zich wenden tot raw.Van Montfrans
Havenrak 27» tel. 1273 of Zr.Grouse,
tel. 1255

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren; Daniel z.v. Dirk Lof en Ine
M.E. van der Ploeg;
Johanna B d.v. Johannes N..
Korse en Maria Langendijk;
Cornelis z.v. Hendrik Hardebol
en Annie A Kriise.

T a X i - d i -e n--s t-
Vanaf: heden kuht u voor een taxi,
bellen.:

Garage Kelderraan B.V.
tel. 02903 - 1265

Ook 's zondags !i!

Voor. al uw verzekeringen,;
ASSURi^NTIE ADVIESBURO.;

Jb.K. Honingh'- J. Houtkobp B.V.
Assurantien en financieringen

Gelderseka'de 115 - Amsterdam
tel. 020 - 626l8 of 226685

Parallelweg 17 - Broek in Waterland
tel. 02903 - 1269 •

Graaf Willeralaan 153 - Monnickendam
tel. 02995 - l804

Buitenv/eeren 1 - Broek in VJaterland
tel. 02903 -• 1465

B 1 o e m e n bestellen ??
"Arosa" bellen !!

Galggouw 28, Broek in Waterland
tel. 1684 b.g.g. 020 - 731524

==JAARVSRSLAG STIGHTING -=

==DE BROEKER GEMEEMSGHAP 1973==
Bestuur:" Op de" laatste jaarvergadering
is de heer G. Deun gekozen als lid van
bestuur. Gedu'rende het afgelopen jaar
hebben er geen mutaties plaatsgevonden.
zodat het Stichtingsbestuur er als volgij
uitziet: De heer HiG.M. te Boekhorst,
voorzitter, de heer R. Lobbes, penning-
raeester, niw, B. Blufpand-Sinot, secr'e-'
taresse, de heer M. Jellema, vice voor
zitter en mevr. M. Aaftihk-Sligchers,•
de heer W. Wiederaeijer en.'de heer G.Deun
als lid van bestuur. In het achter ons
liggende jaar is het bestuur 11 raaal in
vergadering bijeen geweest.
Deelneraende verenigingeh.: Hoewel er onder-
ling in de aangesloten. verenigingen enige
verandering is gekoraen, is het aantal

=== (vervolg volg ed.) ^
I Spreuk van de week: " i •Kieze, kieze, hopsasa f I


