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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE SXICHTING JDB BROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap" . Eppenga, Buitenweeren 1, tel. 1465
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12,..tei. 1562

==A g e n d a==
•26 mrt NCVB: gecombineerde vergadering te

Moiinickendam. Ds. Koetsier over i

"Kerk en :ontwikkelingssamenwerking"
27 rart.Verkiezing Provinciale Staten.

mrt*Jeugdhuis! Marker Band.
30 mrt.Dorpshuis (Zuiderwoude)';. Toneel-

ver. "Tracht"

31 mrt* Ned.^Herv.. Kerk ; Jeugddienst .
3 apr Plattelandsvrouweh: Mw.Sluys-Bijl;

"Boekbespreking" (P.K.-clubgebouw,
Monnickendam)'

4 apr Plattelandsvrouwen: Voorjaarsver-
gadering Alkmaar

6 apr Jeugdhuis: Deinonstratiemi.ddag Tai-;.,
jitsu

,6 apr Jeugdhuis: De groep "Colours"
20 apr Jeugdhuis:. BioscobpiEilm. •
24 apr NCVB: Ds* J.C..Schouten over "De

kerk achter het ijzeren gopdijn"
5 mei Ned. Herv, Kerk: Oecemenische

jeugddienst.
8 mei NCVB: Huishoudelijke vergadering
8 mei Plattelandsvrouv;en; Uitstapje

22 mei Plattelandsvrouwen: creatieve

avond (R.K. 'clubgebouw,Monnicken-* i
V dam.

29 mei Verkiezing jeraeenteraad 1

===Verkiezingen.==:=

• • I--

De oproepkaarten voor de verkiezing van *:
Provinciale Staten op 27 maart a.s. zijn i
thans alien aan huis bez ^rgd*. Viie meent, ;
dar hij/zij ten onrechte geen oproeping
Ontvangen heeft of een kaart met verkeer-i
de gegevens heeft gekregen, kan zich ter ;
z'ake wenden tot de gemeentesecretarie
(Kerkplein 6).
•; II
Vifellicht ten overvloede zij vermeld, dat ^
het stemlokaal voor district I (dorp
•Broek in IVaterland) is gevestigd in het
gemeentehuis aan de Erven. Voor district :
II (Zuiderwoude en Uitdam) in het dorps
huis te Zuiderwoude. Openingstijden voor :
beide stembureaux : van des morgens 8.00 I
tot des avonds 7*00 uur.

Ill

Uiterlijk op vrijdag 22 maart a.s. kan
men nog een verzoek doen om per volmacht
te mogen stemmen. Daartoe i.- noodzakelijk
dat beide partijen, zowel de volraacht-
gever als de gemachtigdej zich in persoon
tot de gemeentesecretarie wenden (Kerk
plein 6).

i===:Toneelver. "Tracht"===

Op zaterdag 30 maart 1974 om 20.15 uur
brengt.de toneelver. "Tracht" haar voor- ;
jaarsstuk: "De avond van de zevende juliy
door Gerard van Dijk. Bij de fam. van
V/ijngaarden ontstaan allerlei ingewikkel«»:
de'situaties, die ontstaan door het be-
zorgen. van een brief en het te; logeren
krijgen van een freule. Ditmaal spelen we
niet in het Broekerhuis maar in het dorps
huis te Zuiderwoude. In verband met de
opening van het Broekerhuis als jeugdher-
berg op 12 maart,;zagen wij geen kans
v66r die datum een toneelstuk goed in te
studeren, zodat vVe nu naar Zuiderwoude
gaan. Voor diegenen die met vervoerspro-
blemen zitten wilden we indien er vol—
doende belangstelling is,,een bus laten
rijden. De bus vertrekt om 19.45 uur van ;
hkt parkeerterrein en stopt daarna bij del
stenen brug. Als U Uw kaarten bestelt
wilt u dan opgeven o,f. u wel dan niet ge- |
bruik maakt van.deze gelegeuheid. Dit
moet dan opgegeven zijn v66r 23 maart.
De kaartverkpop is in handen van mevr.M. •
de Graaf, Eilandweg 1, tel. 1449* Voor
donateurs start de verkoop op I8 maart,
voor niet donateurs op 20 maart. Voor
laatstgenoemde kost een kaart f 3,50*
Na afloop is er nog een gezellige avond
met muziek.

Tot ziens in Zuiderwoude.

Voelt U voor gezellig amateurtoneel?
Nie-uwe Ijsden zijn van harte welkoml Aan-
melden bij mevr. A. Drijver,Buitenweeren
17, tel. 1201.

H==Jeugddienst===
' Z.«0*'Z»*'' "



ZondagaToad 31 maart a.s. ora half acht kaii he+ br-ig-n in cV ve-k van kc ."C'. -? 1
is er een jeugddienst in de Ned. Herv. : april tot en met 5 april van 2 tot 9
Kerk te Broek in Waterland. Voorganger is op de volgende adressen.

. Jk Buskes uit Grijpskerk. Muzikale ; Mevr. Heijn - Haverhoek te Uitdam
medewerking "Holy Sound". i Mevr. Pronk - Lof te Zuiderwoude

==RekreatieverT'Broek in VJaterland==-
Wij maken U er op attent, dat onze judo-
J,eraar de heer van Vlaanderen op zater-
dag 6""april a.s. om 13-00 uur in het
ijeugdhuis aan de IVagengouw een demon-:,
stratie TAI JITSU (combinatie verschil—

lende gevechts- en verdedigingssporten)
zal geven. WiJ verwachten veel belang-
stelling! Tevens kunnen daar de wat
oudere jongens (vanaf ca 13/1^ jaar) zich
opgeven om tai jitsu lessen te volgen,
die de judoleraar bij voldoende deelname ^
zal geven op dinsdagavonden van l8.15-
19^15 uur. Men kan zich ook opgeven *ij ^
mevrouw Carlier, de Erven l8, tel 1716 n
of bij mevr. Bron, de Breeck 19» tel 1727
De contributie bedraagt / 11,-- P®3r maand

==V.V.D. Broek in Waterland==
De afdeling Broek in V/aterland van de
VVD die zich onlangs als zelfstandige af
deling redde door op Sen avond tien
nieuwe leden te verwerven, heeft een
nieuw en weer voltallig bestuur. Sinds
enige tijd bestohd het; bestuur nog
slechts uit^e~hTe^f^-4f:,4l^xa^«ie^ Sluijs,
dierenarts. Het nieuwe bestuur is~ais —

volgt samengesteld: voorzitter E. van
Opzeeland, J.J. van der Sluijs (penning-
raeester).,. mw H;M. Violthuis-;Bonerma(sekre-^
teresse) en mr.P.B.H. van der, Beld (advo-
kaat) als..algemee,n. adviserend lid. Voor
de a.So gemeenteraadsyerkieziingen zal de
,kop van de- lijst w.ordeh gevormd door
m . P.B.H. van. de,r. Beld n E.van
.Opzeeland:.

"" a;==Nieuws-VBejaardenclub=== ,
Dames en Hereny" zoals u alien wel weet
is bnze bazar eh verloting weer voorbij.
Het beistuur wil u'daarover mededelen dat
alles weer naar wens is verlopen.
Langs deze weg wil het bestuur alien die
hebben mee gewerkt dit alles weer te
doen slagen, hartelijk bedahken. Be ,
avohd van de verloting mochten wij ons
verheugen op een zaal die zo goed als
vol genoemd mocht worden,' dus eeh .bewijs
van raede leveh voor onze bejaardenclub.
Maar er zijn nog wat prijzen .die nog in %
ons bezit zijn,jhieronder volgende
hummers: wit rood
sprei 784 . boek 1258
schilderijtje 934 ds bonbond 1384
groot ledikantje 969 flas wijn 1339
klein ledikantje 932 flas nectar1175
kussen • 39 * ' bloembak 1162
De prijzen kunnen worden afgehaald bij
ons bestuurs lid mevr. Buster,Parallel-
weg 21 en bij de heer VJortel,.Burg.'Paul-
pl^ntsoen J.H.Hv.Wallrb'th

de Dillen 2, tel. l602

~ ==="Mensen in Nbod"==== .
Evenais vorige jaren, houdt, de stichting
"Menrien in nood" een inzamelingsaktie
van goede gebruikte kleding,. schoenen en
dergelijke. Wie wat heeft op. te ruiraen,

" =ss=Jeugdfauis^= ^
*6 april de groep Colours uit Marken met

een nieuwe samenstelling.
20 april Een bekende bioscoopfilm uit

Amerika waarin motoren en drugs
een belangrijke rol speien. Meer
informatie hierover in het jeugd-
huis. Om zelf een projector te
kopen willen we binnenkort
kranten op gaan halen. Dit ge-
beurt buiten Broek in de Paasva-
kantie. Vrijwilligers die zich

j hiervoor willen opgeven kunnen
zich wenden tot Thep Malenstein.

===Burgerli.1ke Stand°==
ondertrouw; Jan G. Padstake oud 31 jaer

en Jantine G. Doornenbal oud
22 jaar.

gehuwd: Johan Bakker oud 25
Froukje A. Bijlsma oud 22jaar

;===Dankbetuiging===

Hierbij wil: ik e.en ieder hartelijk dank-
zeggen voor de vele blijken van belang-
stell-ing die ik tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en revalidatiecentrum,.
alsmede bij mijn thuiskomst heb raogen
ontvangen.

A. van Helden . , •

Buitenweeren 7 •
Broek in Waterland

te koop

Boerderij met erf en opstalien gelegen
aan vaar- en viswater, totaal g;r6ot
600 ra2, te bevragen en bezichtigen bij
J. Knip, Dorpsstraat 47,,Zuiderwoude.
e.v.t. .inlichtihgeh bi j., J? y.d.'.Snoek,
Rooraeihde l7j Broek in'Watoiland.

Taxi-diehst'

Vanaf. heden kunt u voor een taxi bellen;
Garage Kelderman B.V.
tel. 02903-2265 . ;
Ook 's zondags I! . '

Bloemen bestellen

"A r o s a" bellen !!!!

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

09

Voor-al uw verzekeringent

ASSURANTlE ADVIESBURO

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

Assurantien en-financieringen

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

Parallelweg 17 - Broek in V/aterland
tel. 02903- 1269

Graaf Willemlaan 153 - Monnickendam

tel. 02995-1864
Buitenweeren 1 - Broek in Waterland
tel. 02903 - 1465
Spreuk van de week: Bejaardentehuis:

WACHT-verbod.


