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Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:

nJ 'Gemeenschap H.W. E:e>penga, Buitenweeren .1, tel. l465Mw. E, Blufpand-Sinot, Dr.C. Bakkerstraat 12, tel. 1362

6 apr

6 apr
20 apr
2^ apr

26^ apr

27 apr
30 apr
30 apr

13 mei

'8 mei
8 mai

11 mei

22 mei

29 mei

===A e m d a===

Jeugdhuis: Demonstratiemiddag Tai-
jitsu
Jeugdhuis: de groep Sigma
Jeugdhuis: film
NCVB: Ds. J.C. Schouten over "De
kerk achter het ijzere gordijn"
Oranjever. Middenstandsbeurs '
(tent Parkeerterrein) ' H
idem, 's avonds dansavond
Koninginnedag
Oranj ever... Zuiderwoude: feestavond
(Dorpshuis)
Ned.Herv.Kerk: Oecemenische jeugd-f
dienst.

NCVB: Huishoudelijke vergadering
Plattelandsvrouwen: Uitstapje
Jeugdhuis: de groep Doe.sn't matter
Plattelandsvrouwen: creatieve
avond (R.K. clubgebnuw, Monnicken—
dam)
Verkiezing Gemeenteraad

==Enquete formulieren==
Hoewel het overgrote dael van de bekende

i enquete formulieren (betreffende de ge-
•siinssamenstelling, hondenbelasting etc.)
:reeds is terug ontvangen, ontbreken er

"fe'cch nog een aantal. Het gemeentebestuur
verzoekt degenen die dit aangaat dringend

: dm hat formulier spoedig in te leveren..
Het schijnt nog niet algemeen bekend.te
zijn, dat tegen inlevering vb,ti het for
mulier ter gemeente~secretaid.e (Kerkplein
6) een pakket vuilniszakken in ontvangst
genomen kan worden. Ook zij, die al wel
het formulier in zonden, doch nog geen
viiilniszakken hebben bekomon, kunnen deze
alsnog ter secretarie afhalen.

en des middags 17.00 uur. De nodige for
mulieren zijn (gratis) ter gemeente-sec-
retarie verkrijgbaar, evenals die voor
het aanvragen van een z.g. voorkeurs—
nuramer.

==:Algemeen Belang==-.
Afgelopen week zijn tijdens de algemene
verg^^ringy-welke ~cnder~grtrte-t5elaiig— -
stelling heeft plaats gevonden, de candi-
daten gekozen voor de komende Gemeente-
raads verkiezing. Met overgrote meerder-
heid van stemmen werd de Heer J. Nierop
gekozen als lijsttrekker, zodat de candi—
daten lijst er nu als volgt uitziet:
J.Nierop, A.G.Mater, P.Klein, P.Porsius,
Mevr.Gulje-Heijmans, S.Hoff, C.Rietkerk
k, Th.P.-J.Kwakman, Jb.Bakker, Mevr.Voor—
derhake-Tromp, C.Honingh Bzn, J.Tromp*
Verheugend is de grote toeloop van nieuwe
leden, in totaal nu 123* Duidelijk blijkt
behoefte te bestaan aan een voorlicht—

ingsavond van Algemeen Belan^ voor de
nie-uwe ingezetenen en andere belangstel—
lender vah Broek in V/aterland. Deze
wordt gehouden op dinsdag 23 april a.s.
s'avonds cm 8.00 uur in de R.K.nbodkerk
Keerngouw Broek in Waterland..

Rekreatieveroniging Broek to Waterland
Wij herinneren U aan de demonstratie
TAI JITSU door de heer van Vlaanderen op
'zaterdag 6 aprilfe a.s.- van 13*00 tot 1^.00
uui* in het jeugdhuis aa* de Wagengouw.
Tcvens is er dan gelegenheid om 0%- judo-
les vergeten voorwerpen (voornamelijk
kledingstukken) op te halen..
Ook van balletles zijn er wat gevonden
voorwerpen; deze zijn af te halen bij
mevrouw van der Lugt, Dr.C.Bakkerstr.l4 .

==Verkie zingen=r:
Jjijsten van kandidaten voor de a.s. ge—
meenteraadsverkiezing dienen.op I6 april
ai.s. ten gemeentehuize te worden inge-
leverd en wel tussen der morgens 9.00 uur
on

==Oranj evereniging==
Daar het Koninginnefeest nadert, kunnen
wij U nu al vast mededele.n, dat er *>en
grotc tent op het parkeerterrein kcmt te
staan ,waarin het feest gegeven wordt.



pok willen virij de oudf^rs van de kinderen
die vanaf de tweede, tot do zesd^ klas
lagere school aitten, vragen, hun kind
mee te laten doen aan de versiorde op*
tocht, die na de aubade begint. Hoe
l.euker verkleed, hoeveel te meer kans op
e.en prijs. De kinderen kunnen hun pakje
t-huis al aan trekken, zodat we na de _
4ubade meteen starten met de optocht. een; U wordt iii de"gelegenhoid gesteld^Uw
Jury beslist de mooiste figureno Ook de ikind te laten inschrijven bij de hoofd-
kinderen van deze leeftijd die elders op ; leidsters van de kleuterscholen in de
scholcn gaan, kunnen mee doen, Graag even week van 6 t/m 10 mei.

/ ===:0pbreng5t Kollekte5===:
De Emmabloemkollekte heeft in onze ge-

«-ifle<^nke / opgobracht, De kollekte
•t.b.vi het Nationaal Rheumafonds bracht
i f op. Alle kollektanten, alsmede
; alle gevers en geefsters, hartelijk dank.

• Iniichi^i.iving van nieuwe leerlingen

bpgeven bij het comite: mwoReijnders,
V/agengouw 7, tel. 1^51, de.vheer L.Broeder,
de Erven 20, tel.126l, Voor de kleuter*-
scholen en de eorste klas lagere school
geldt het zelfde. Hun staat een andere
verrassing te wachten, maar daar komen
wij de volgende keer op terug«
. Nu vast ve.eB-••^uoce-s toe^.e-wenst- doo-r-,-

het ' • -4.'
Oranjecomite,

===Jeugdhuis===

Dat binnen een paar uUr lets' kan ver-
andereh blijkt wol uit het feit dat het
vorige programma grotende'els vorvalt.
Op dit molnent staat het volgende vast.
6 april de groep Sigma. * :

toegang tot 15 jaar .f1,50
leden-. : -•
anderen —

20 april"'een film, welke film is e'chter
"op dit" moment nog niet bekend,

11 mei •" de groep Doesn't Matter#

==Inleveren Vakantie zegels==
Qp zaterdag 6. april, ha lb.00 uur en op
maandag 8 april, na 18.30 uur is er ge- ;
legenh'eid 25 dagz'egels in te leverfen,; '"^i

Po' Kqpyman', Vfegengbuw' 98
Bro'ek" in Wateriand ' ' '' *i

"===Oran.i'evereniging Zuiderwoude===
De sekretaresse van de'oranje vereniging" ^
ZuiderwoudeV mevr. iTruyen is afgetreden, ;
Voor haar in de plaats is gekozen mevr,
Verhoe'f, Dorp'sStraat 33? Zuiderwoude,

==S i m a V 1==

In de week "van 15't/m 20 april zal iii •
bnze gemeente weer de "jaarlijke simavi
dollecte worden gehouden. Zoals u waar*
schi jnli jk -w^'t.f...wbrd't:.\de ;%opbr.ahgs"t;.
Van deze cbl'lebte door Simavi gebruikt
tot leniging vande medische nood in de
t.ropenlanden^ Deze nood is pnvtorsiel*
baar groot,'Helpt u Silhavi helpen ?

• • re ^ '
G. Mars - dq Boer,

PVDA* afdeling Broek -jn Waterland
De volgende vergadering van -de afdeling.-.,
Broek in-Waterland- van- de PVDA zal
wprden gehouden op maandag 8 april a,s,
om 20.00 uur in de R.K. hulpkerk aan d.e
Keerngouw te Broek in Waterland, Op de
agenda staan. o.m. de.kandidatenlijst en
de te organiseren akties voor. de komende
gemeenteraadsverkiezingen, Vervolgens
zal de heer G. Leegwater, secretaris van
het Hoogheemraadschap Waterland, eem in-
leiding houden over de problemen van de
Waterhuishouding in Waterland, Ook be-
langstellenden zijn welkom.

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
's middags na schooltijd van 3»^5 - 4,45
uur, woensdag van 12,00 - 13,00 uur,

Kleuterschool "Havenrakkertjes"
Nieuwland 21*23

Kleuterschool "Kleutervreugd'.'. •
Corn. Roelestraat 1

...== Burgerli.jke' S'tand== _'
geboren; Ingrid dv Antonie Meijer en

Geertje Smit,» •.
Johannes B, zv Wilhelmus J,
Ebbelaar en C. Mesman,
Kees.van Meiden 23 jaar en
Yttje T. Torpstra oud 20, jaar,.

•Johanna Gezina Slaghuis ev
D, Bennink oud 58 jaar
Harrie,tte van den Brink oud 2 ..
jaar,

Slijterij "het Plein"
Speciale" Paas aanbieding, •"
Advocaat van /6,65 voor /5»95^ met twee
eierdoppen cado. • •
Landwijn rood en wit /2,95
Vermouth met gratis glas /3,95

"Zolang de voorraad strekt een spel
kaarten cado boven de /10,—, •
tel. l468

ondertr:

overl

Bloemen b e
"A R 0 S A"

s t e 1 1 e n
bellen !!! ! !

999

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

T a X i - d i e n s t /'
Vanaf heden kunt. u voor een taxi bellen!
Garage Kelderman B.V.
tel. 02903-2265"

iOok ' s zondags 1!

Voor al uw verzeker.ingen:

• ASSURAOTIE ADVpSBlf^^^
Jb.-K, Honingh - J^ •Houtkoop B.V.

Assurantien en financieringen*

Geldersekade II5 - Amsterdam
tel. 020-62618 of*226685
Hellingweg 1 - Broek in Waterland
tel. 02903 - 1269

Graaf Willemlaan 153 —Monnickendam
tel. 02993 - 1804

Buitenweeren 1 - Broek in Waterland
tel. 02903 - 1465

Spreuk van de week;
.Pa's ontbijtje: Het ei van Columbus!!


