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ORX3AAN VAN DE STICHTING JDE DRjOEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting • • • Redac'tie-adres mededeiingenbiad;
Be Broeker^ Gemeenschap"^ H.W» Eppenga, Buitenweeren 1, tel. 1463

B^-i^kerstraat 12, tel. ,1562

==A g e n d a==
4 t/m 8 mrt 'Oud-papier-actie o.l.s.-I
8 rart SDOB: kienavond voor de jeoigd

(kantine)
9 rart SDOB: kienavond voor ouderen

(The Wooden Inn)
Klaverjasclub Zuiderwoude: feest-
avond (Dorpshuis)

12 mrt Plattelandsvrouwen: Dr. Fideldydop
"Het kind en het wonen" (Samuel te
Monnickendam)•
P.v.d.A: openbare bijeenkomst '
(Concordia)

16 mrt Discussie-raiddag inspraakgroepen
V/aterland (Doele te Purmerend)

18 mrt Nut: dokter Den Hartoog over
"Zeezeilen" (Leerkamer)

2.0 rart Bejaardensoos: feestavond
(Dorpshuis Zuiderwoude) .

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: Mv/, Sluys-Bijl

"Boekbespreking" (R.K.-clubgebouw
Monnickendam)

4 apr Plattelandsvrouwen: voorjaarsver-
gadering Alkmaar

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

8 mei NCVB: Huishoudelijke vergadering
Plattelandsvrouwen: Uitstapje

22 mei Plattelandsvrouwen: creatieve avond
(R.K.-clubgeb.-Monnickendam)

29 mei Verkiezing gemeenteraad.

==VERHUISD==
Sedert enige dagen is door het gemeentebe
stuur in gebruik genomen het pand 'Kerkpleinv.«H.."'r^r'V
6. Behalve hat o.maart a.s. 's avonds om half6. Behalve het P.T.T.-agentschap vindt u
daar thans ook die afdelingen van de ge-
meente-secretarie, waar het publiek het
meeste mee te maken heeft. Met name de af
deling Bevolking, etc. en algemehe zaken.
Ook de burgemeester heeft daar zijn domi-
cilie gekregen. In het "oude" gemeentehuis

blijven gehuisvest de ambtenaren van de
afdeling financien en belastingen. De
telefoon-aansiuiting is onder hetzelfde
nummer gebieven, dus l651* De openings—
tijden zijn voor alle doeleinden des
morgens van 8.30 - 12.30 uur.
De brievenbus van het pand Kerkplein 6
vindt u aan de zijgevel aan de kant van
pand nr. 7 (hr. Verv/eiij). Ook eventuele
copy voor de "Broeker Gemeenschap" kunt
u daarin kwijt.

==TIJDELIJK PARKBERVERBOD==
Burgemeester en wethouders 'delen raede,dat
gedurende de periode dat er regelmatig-
vervoer van bouwraaterialen plaats vindt
over het Zuideinde en de Mol.eiigouw aan
beide zijden een parkeerverbodzal gel-
den. Bit zal kenbaar worden geraaakt door
plaatsing van het hierop betrekking heb-
bende bord W 51 van bylage II van het RVV.
Bij overtreding van dit verbod zal proces-
verbaal worden opgemaakt en het overtre- v
dencfe voertuig op kosten van de eigenaar
c.q. gebruiker worden weggesleept-.

==OUD-PAPIER-ACTIE-O.L.S.-I==:
In tegensbellihg tot allerlei berichten
halen de kinderen van de o.l.s.-I raaande-
lijks het papier bij u op. De data vindt .
u regelmatig in de agenda. U doet de kin
deren en bns een groot plezier, indien u
het papier bindt of in een doos doet.
Heeft u grote hoeveelheden, zoekt u dan
even contact met een van de leerlingen,
een van de oudercommissie-leden of 6en
van de leerkrachten. Het papier wordt dan
bij u weggehaald.

==KIENEN VOOR DE KANTINE==

acht bestaat er voor de jeugd gelegenheid-
tot kienen in de S.D.O.B.-kantine.
Zaterdag, 9 maart a.s. 's avonds half
^^ien wordt er in "The Wooden Inn" gekiendj
Er zijn vele prijzen te winnen o.a. een
vouwfiets.
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De opbrengat.van beide avonden komt ge-
heel ten goede aan het bouwfonds voor de
nieuv/e SDOB-kantine.

==FEESTAVOND==

Zaterdag, 9 maart a.s. organiseert de
KLAVERJASCLUB-ZUIDERV.'OUDS wederorn een^
feestavond in ons DORPSHUIS> inedewerking
verlenen het Toneelgezelschap "De Fliere
fluiters" met een klucht, en na afloop
DANSEN tot 2 uur verzorgd door het Appolo
Trio, - Aanvang 20.00 uur. - Entree;
f pers. Bestuur.
Voorverkoopadressen:

hr.,J. Pronk, Dorpsstraat 19
raw. Burger, Gouw 6a
hr. D. de Goede, Gouw 4

==PARTIJ VAN DE ARBEID==

Op dinsdag, 12 raaart a.s. organiseert de
afdeling Broek in V/aterland van de Party
van de Arbeid een voor iedereen toegan-
kelijke bijeenkomst in Cafe Concordia,
Dorpsstraat 1. Aanvang 20.00 uur.
Op deze^ avond zullen sprekeh;'
M.J. Hille, oud~burgemeester van V/orraer-

• • veer, lid"Provinciare" Staten
Noord-Holland voor de PvdA

. ,0.111. over Streekplan Viater-
land en daarmee saraenhangende

. • problematiek, dhr. Hille is
. ' tevens lijsttrekker vooir de

PvdA by de.komende Statenver
kiezingen;

A. Kosto, lid 2e karaer der Staten-Gene-
-^ raal voor de PvdA over lande—

^ lijke politiek.
Na de twee toespraken wordt een korte
pauze gehouden; de ayond wordt besloten
met een open discussie'raet, de beide spre~
kers. »

==:INSPRAAK WATERLAND==

De inspraakgroepen "streekplan Waterland';'
organiseren op zaterdag, l6 maart a.s.
een discussie-raiddag in De Doele te Pur-
merend van 14.00 - 17«00 uur met als
hoofdtheraa het ontv/erp-streekplan I'Jater-
land,. Een aantal vertegenwoordigers van
politieke partijen zullen hun standpun-
ten t.a.v. het streekplan toelichten,
v/aarna gelegenheid bestaat tot discussie-

==NIEIJV/.S .VAN DE BBJAARDENCLUB==

Als u dit leest is de Bazar al weer achter
de rug. lily hop.en dat het een raooi resul-
taat heeft opgeleverd. Dinsdagmiddag,
19 maart komt een balletgroepje van de
recreatievernniging voor ons optreden.
De avond daarop 20 maart zal de.zangver-
eniging en de Broeker Kapel een avond
voor ons verzorgen in Zuiderwoude." Ook
niet-ledbh zijn die avond hartelijk wel-
kora. Een bus wertrekt om 7-15 uur van de
Parkeerplaats. Wij rekenen op een grote
toeloop. Alles is gratis !
ToWO raaart a.s., • get Bestuur.

==REGREATISVERENIGING BROEK IN W==

Ballet: Na het succesvolle optreden van
onze balletgroepjes in Zuide.rvoude' zijn
er nogal v/at nieuwe. aanraeldingen gekomen
zodat er een.3e groepje gevorrad zou kun-
nen v/orden op donderdag van 17

uur voor de wat oudere raeisjesc Kiiide-
ren tot-ca. 15 jaar kunnen zich nu odk a...
raelden, en wel by raw. Van der Lugt, Dr.G.
Bakkerstraat 1^, tel. 131^ of by mw.Bron
De Breeck 19, tel. 1727. Gontributie is
/ 11,— per raaand.
Judo; Onze judoleraar, de heer Van Vlaan-
deren, heeft aangeboden ora nog een 3®
groep les te gaan geven op dinsdag van
18.15 - 19.15 uur. Deze les is speciaal

-bedoeld voor de wat oudere jongens
(vanaf ca. 1^ jaar); de heer Van Vlaande-
ren geeft dan tai jitsu, hetgeen een com-
binatie is van verschillende gevechts-
en verdedigingssporten zoals judo, jiu
jitsu en karate, raits er voldoende be-
langstelling voor is. Gontributie be-
draagt f 11,— per raaand. Aanraeldingen
voor judo (t/m 13 j^^) ®u tai itsu (van
af ca. 14 jr) by: raw. Garlier, De Erven
18, tel. 1716 en by raw. Bron, Dr Breeck
19, tel. 1727.

==VERLOTING "JEUGD DOET LEVEN"=:=
Trekkingsli j st verloting:

.. ...2681e prijs: 2262 lie prijs ••
2e II 1457 • I2e' »». "-97O

5e II 2134 15e II 796
4e II 2352. l4e it •••576
5e II 15.67. 15©

II 1744
6e II 1156 l6e II 2054
7e It 1626 . 17e II 1085
8e II 2492 l8e II 1008

9e II 2251 19e II 1265
lOe " 8

==BURGERLIJ^-E STAND=:=

Geboren:Vifillera z.v. V/illem Blakborn en
Hillegonda Breeder;
Erik Ghristiaan z.'/i; Ghristiaan
Broekhuizen en V/illy^i^egwater«

Overl.; Jan de Boer 68 jaar, eiv.
J.H. Koster.

Voor al uw verzekeringen;

ASSURANTIE ADVIESBURO

Jb.K. Honingh - J. Houtkoop B.V.

Assurantien en financieringen

^Geldersekade 115 - Amsterdam
tel. 020 - 62618 of 226685

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

"IGraaf Vi/illeralaan 155 - Monnickendam
jtel. 02995 - l80if
^Buitenweeren 1

;tel. 02903 -
Broek in Waterland

1465
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bellen !!!
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00Bloeraen b e

; "A r o s a"
I
Galggouw 28,

^tel. 1684 b
Broek in Waterland

g.g. 020 - 751524

Taxi - dienst

Vanaf heden kunt u voor een taxi

^ellen.Qg^P^gg Kelderman B.V.
tel. 02905 - 2265 :

Ook zondags 11

iSpreuk van de week: Voor de fijnproefers
; ^ • kiene ,kiene,hop^asa!


