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ORX3AAN VAN DB STICHTING BROEKBR GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" ^ H»W. Eppenga, Buitenweeren 1, tel. 1^65
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr. C* Bakkerstraat 12, tel 15^2
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\ 20 apr. Jeugdhjiisr film
Zk apr NCVB: Ds. J.p. Schouten over "De

kerk achter het ijzere gordijn"
26 apr Granjever. Middenstsnds beurs

(tent parkeerterrein)
27 apr idem, 's avorids dansavond
30 apr Koninginnedag"
30 apr Oranjever. Zuiderwoude: feest-

1 avOnd (Dorpshuisr) • •
• 3 inei Ned.Herv.Kerk;Oecemenische jeugd-
•' dienst

8 mei NCVB: Huihoudelijke vergadering
• 8 inei PlattelandsvrouwenJ Uitstapje

'11 jnei Jeugdhuis: de groep Doesn't -
matter

' 22 mei Plattelandsvrouwen: creatiev'e

avond (RK clubgebouw, Monnicken-
dam

i 23 ;Hiei Uitstapje kleindierensportver.
29 ^niei Verkiezing gemeenteraad
31 aug Kleindierensportver; Jongdieren-

dag : konijnen

13-15 dec Tentoonstelling kleindieren
sportver.

==;=Koninginnedag 197^-==
I

Nog ruim een week en het is zover.
Koninginnefeest!!!1!
In de vorige Broeker Gemeenschap hadden
wij nog niet verteld, wat of de kleuter-
schoolkinderen, en de eerste klasschool-
kinderen te'wachton'stond. Die krijgen
in de Leerkamer, t.o. de kerk een poppen-
kastv6orsj?elling die na de aubade begint.
Om kwart voor negen worden de kinderen
van beide fcleuterscholen bij hun eigen
School verwacht, om gezamelijk met de
leidsters, en de oudercommissie naar de
Parallelweg te gaan. De andere kinderen
gaan meteen naar de Parallelweg. Jullie
doen dus eerst mee aan de aubade, en
daarna naar de Leerkamer.
De leidsters, de oudercommissie, en het
echtpaar Cud blijven bij de kinderen
^tijdens de voorstelling, waarvoor onzr

kartelljke dank, en de heer Boon namens.
het comite. Wei willen wij de ouders
vragen hun kind om ca. 11 uur te komen
halen, zodat het weer yeilig thuis komt.
Hiervoor neemt het comite geen verant-
woording. Het programmaboekje heeft u
inmiddels wel ontvangen, en.daarin kunt
u lezen wat er nog meer komt. Hebben wij
u vergeten een boekje te brengen, dan
even een berichtje aan mw. Reijnders tel.
1^51 en het wordt bezorgd.
VERGEET U VOORAL NIET DE VLAG UIT TE

STEKEN ??????

Hopende dat de Oranjezon zal schijnen
wenaenwij u een gezellige Koninginne
feest toe !

Het Oranjecomite te Broek in
Waterland.

II

Dinsdag 30 april. a.s. prganiseert de
Oranjever. Zuiderwoude een feestavond in
het Dorpshuis. Medewerking verlenen het
toneelgezelschap Zuiderwoude met een
klucht en na afloop dansen tot 2 uur
verzorgd door "De strandjutters",
aanvang 20.00 uur. r **

Het Bestuur.

=;==Be jaardencentrum===

Aan alle bewoners van Broek in Waterland,
Zuiderwoude en Uitdam. Na een voorbe-

reiding van ticn jaar is het nu einde-
lijk zo ver, dat met de bouw van het |
bejaardencehtrum is begonnen. Naar wij :|
hopen, zal het in het voorjaar van 1975 [
het huis met de bijbehorende zorgwaning- f
en gereed komen en zullen de nieuwe be- 1
woners verwacht kunnen worden. Wio of datj.
zullen zijn, is een vraag die 00k het be-j
stuur van de stichting bezighoudt. Dit
bejaardencentrum wordt in de eerste • 7 j
plaats gebouwd voor bejaarden van elke
gezindte of levensbeschouwing welke in-
woner van Broek in Waterland, Zuiderwoudel
en Uitdam. Daarom nodigen wij u uit, in- j
dien u belangstelling hebt voor opname

in het Bejaardetehuis of voor ISn van de |



22 zorgwonih^en'V dit thans aan het be- (w.o. ook de gemeente Broek in Waterland)
stuur van de Stichting mede te delen. besloten een z.g. agglomeratie te vormen
Hiertoe zijn formulieren beschikbaar, voor de toepassing van de woonruimtewet.
welke verkrijgbaar zijn bij onderstaande Dit betekent, dat leegkomende woonruimte
adressen:

Voor Broek in Waterland:
de heer A.G. Plomp. Oosteinde 8.
de heer M» Moensj C» Roelestraat 20•
Voor Zuiderwoude:
de heer J. Grift, Dorpsstraat 31•
Voor Uitdam:

Mevrouw 0. Honingh - van Geemen, Uit-

(hetzij koopwoningen, hetzij huurwoningenj
in principe alleen mag worden betrokken
door iemand die economisch aan de regio
Waterland is gebonden. Cm mogelijke te-
leurstellingen achteraf te voorkomen, is
het van belang om steeds tijdig voor men
tot transactie betreffende woningen over-
gaat, contact op te nemen met het ge-»
meentebestuur.dammerdijk.

Nadat u deze formulieren volledig hebt t==;=== ===
ingevuld, kunt u deze weer inleveren bij =:=:=Burgerlijke Stand===
bovenstaande adressen, of u kunt de for- geboren; Tjeerd H. zv K. van El en A. J.
mulieren inzenden aan het secretariaat Lunsche#
van de stichting, Oosteinde 8, Broek in Lucas M. zv A.J. Langendijk en
Vi/aterland. Het invullen en inleveren van J.A.F. van Doom,
dit formulier verplicht u tot niets,
maar geeft u uiteraard ook geen enkel
recht op een plaats in het tehuis, of
een zorgwoning. De uite4-ndelijke plaat- =
sing .in het tehuisrof :(i:e -toewijzing van
een zorgwoning, geschiedt ter z.ijner .tijd
door." ",^.enopname •comrarssiQ-voigens- de =. •-
daarvoor gelde.nde regelf* •
In afwac.hting .van uw reactie 's,

Het- be'stuur van de" Hervormde Stichting . ..
voor bejaardenzorg te•Broek in Waterland.

ss-'Verkeersproef 197^ ===,
Ook dit jaar Hebben de leerlingen van de
6e klasseh van de openbare lagere
schrlen van Broek, Zuiderwoude eh Uitdam

^de verkesrsp^oaiF 'a-f^elregd. -De juitsl^g i&^
O.L.S. I (Broek in Waterland)geslaagd: .
25, afgewezen: 2. O.L.S. II(Zuiderwoude^
geslaagd; 6, afgewezen: geen. O.L.S.Ill
(Uitdam) geslaagd: 3, afgewezen:, 1.
Totaal: geslaagd: 3^ » afgewezen: 3*
Voor alle geslaagden onze hartelijke ge-
lukwenseri !

..====Kleindierensportvereniging=== .
Op zaterdag 25 mei a.s. is het uitstapje
van deze vereniging. Dit keer naar
Bobbejaan in B^lgie. U kunt als u 'inter;'^
resse heeft om mee te gaan, inliphtingen
krijgen tij de heer L. Slagt, Dorpsstr.
8 en P. Rooc, Belmermeerdijk 2, tel.
02903-13^6. We vertrekken om 7 uur en
zijn om + 21 uur terug. (koffietafel,
entree show- en een consumptie in Bobbe-
jaanland).

gehuwd: Jan G. Radstake oud 32 jaar en
Jantine G. Doornenbal oud 22

jaar

Bloemen Best e.lle n ????

ARC S-'A -" •13"'3.
Galggouw 28, Broek in Waterland
tel> 1684 b«g.g« '020-73152^

===:Grasgewas te'Koop=:=:=. .
Het geineentebestuur biedt te koop aan de
eerste snee van een perceel weiland aah.
de Keerngouw ter grootte van ca j,2 ha
Het gras moet gemaaid worden voor 15
juni a.s. en dient te worden afgevoerd
voor .1 jul.i a»s.. Nadere inlichtingen
zijn verkrijgbaar bij, wethouder J.Nierpp
Parallelweg 19.* Inschrijvingen worden
voor 1 mei a.s., ten gemeentehuize inge-
wacht.

. =:==Toepassing woonruimtewet=:==
Zoals u wellicht reeds inde pers heeft
gelezeh, hebben .een aantal gemeentebe-,
sturen in Waterland
} - .'.J - •• • .

Vobr gezins-'en bejaardenhulp kunt;u
zich wenden 'tot' MeVri van Montfrans,
Havenrak 27'V" 1=273 -of

Zr. Grouse,tel 1253

Voor al uw verzekeringen:^ V

__ASSUMNTIEVADVIESBUm '
Jb.K. Honing - J. H.outkpop B.V.',

Assurantien en finaneieringbn ••

Geldersekade il5- - Amsterdam
tel. 020'62618' of 226^85

Hellingweg 1 - Broek in IVaterland .
tel. 02903 - 1269

Graaf Willemlaan 153 - Monhickehdain
tel. 02995 - 180^ , • .

Buitenweeren 1 - Broek in. Waterland i.

^el. 0^903 - 1^5 - ' =•

UW- BRUILOFT - REGEPTIE •

of FAMILIEFEESTJE" -

wordt uitstekend verzorgd door .

RESTAURANT „CONG.ORDIA" '

annex slijterij

Dorpsstraat.i, .Broek in.Waterland,
"tel. 02903 - .1206

Gediplomeerd pedicure. Mevr,.,F..B?|'ouwer,
Br.oekermeerdijk 6, tel.'02963--1^1.2. Be-
handeling -na afspraak, ook'aan huis. 0]
advies van de dokter ook aanmeten van
steunzolen en elastieke kousen.

Spreuk van de week:

Dui'ts receptT: =tulpen bollen !

Wordt donateur van.de

• Broeker'(i,emeehschap ! l


