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==AGENDA==
t/ra 3 raei Oud-papier-actie Ool.s«-I
3 mei Ned. Herv. Kerk: oecumenische

jeugddienst
7 mei Bejaardenclub: boottocht
8 raei NCVB; huishoudelijke vergadering
8 mei Plattelandsvrouwent uitstapje
10 raei Jeugd doet Leven: concert in

N.Ho Kerk

11 raei PvdA: voorlichtings-bijeenkorast^
.11 raei Jeugd.huisda-g3?e^ &cresn^^.matt"e
12 iirel~~Hbedeiv^g
16 raei Pv.dA; yoorlichtingsbijeenkomst

(Leerkaraer)
22 raei Plattelandsvrouwen: creatieve

avond (R.K. clubgeb. M'dara)
25 mei Kleindierensportver.: uitstapje
27 t/m 31 raei Oud-papier-actie o.l„So-I
28 mei Bejaardentocht
29 raei Verkiezing geraeenteraad
31 aug Kleindierensportver.; jongdieren-

dag: konijnen
13-15 dec Tentoonstelling kleindie-ren-

sportverenigingo

==RICHTLIJNEN NATIQNALE HERDENKING==
Ook dit haar zal weer zoals gebruikelijk
op ^ mei de Naitionale Herdenking plaats
vinden van alien, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog in het belang van ons land
zijn gesneuveldo Hoewel in onze geraeente
geen "stille tocht" of iets van dien
aard plaats vindt, ware toch zoveel-rao—
gelijk aansluiting te zoeken bij de hier-
onder volgende richtlijneno •

° van 's avonds 18.00 uur tot zonsonder—
sang zullen van alle openbare gebouwen de
vlaggen halfstok wprden gehangen. P'arti-
culieren wordt verzocht deze gedragslijn
:e vorgen.
^ Van 19-^5 uur af tot 30 seconden voor
^0.00 uur zullen de klokken van alle ker-
ken luiden.

3_2_ Van 20.00 uur tot 2 rainuten daarna,
zal op de herdenkingsplaatsen volkoraen
stilte in acht worden genoraen. Aan de

j wordt verzocht deze plechtige

stilte overal en algeraeen in acht te ne-
raen.

^ Alle horeca-bedrijven dienen in de pe
riode 19-30 —20.30 uur hun exploitatie
zodanig in te richten,"daf daaraan het
verraakelijkheidsaspect ontbreekt. Dit
houdt bo v. in het stilzetten van juke-
boxen., .speelautoraaten, e.d.
^ Gedurende de^^ peribde 19^30—20.
-dienen: z"owel van horeca-bedrijven als van
andere-bedrijveft de' buitenverlichting
(neon-buizen en lichthakken) te worden
gedoofd.

==:COLLECTE ASTHMA-FONDS==
De jaarlijkse collecte voor het asthraa-
fonds wordt gehouden van 6 tot 12 raei
3.0S0 Dit fonds heeft tot taak de strijd
tegen deze volksziekte te bevorderen, te
coordineren en te financieren. Als men
weet, dat 1.300.000 Nederlanders aan deze
of een aanverwante ziekte lijden, zult u
)egrijpen., dat veel geld nodig is. Uw
jijdrage wordt dan ook zeer op prijs ge—
steld.

Mw. v.d. Beld

==NIEUWS VAN DE BEJAARDENCLUB==:
Dames en heren,. zoals u alien wel heeft
vernoraen van onze voorzitter, de heer
fierop, is dinsdag, 23 april de laatste
ag geweest van ons seizoen 1973-197^.

Voor velen van ons is dat wel jammer,
ant wij raissen onze gezellige raiddag,
ie wij alien erg op prijs stelleni Wij ho-
en echter na deze laatste dag elkaar *
eer voor het seizoen 197^^1975 iii gezond

leid terug te zien. Als wij terug blikken
p ons seizoen 1973-197^ -geloof ik wel
at het weer erg goed geslaagd is.
araes en heren: houden zo I
ilt. u tevens. goed in uw. gedachten houden
e datura 7 raei ? Dan wordt u alien een

)oottocht aangeboden door de heren D.v.
eeraen en L. Breeder. Bij voorbaa't he!ren,
nze hartelijke dank van ons all-en.
adere gegevens koraen nog van uw Bestuur

(z.o.z.)
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Onze Bazar en verloting is reeds weer
lang voorbij, zoals u alien wel weeto Er
zijn toch nog ^ prijzen niet afgehaaldo
Hier even de nummers daarvano
Nr. 1258 rood: een boek; nr. 138? rood:
een doos bonbons; nr. 784 wit: een sprei
nr. 969 wit: een ledikantje.
Zij die in het bezit zijn van deae nummer
kunnen -de prigs alsnog afhalen bij mwc
BusterPaorallelweg 21, tel. 1218--

Het- Bestuur,
Seer. J.H.W,

tel. 1602

Wallroth

==FANFARE-CORPS "JEUGD POET LEVEN"==:
Op vrijdag, 10 mei geeft "Jeugd^oet
Leven" onder leiding van dirigent Frank
Meijer weer zijn jaarlijkse concert, in de
N-H. Kerk te Broek in Waterland.
De accordeon afdeling van de Volkstnuziek
school uit Amsterdam onder leiding van
vyim. Valehkamp z'al' wederorh haar medewer—
king verlenen op deze avond.
De aanvang van d:it concert is ^.20<»00 u.|"===
Als u. een moni-e- muziekavond wilt hebben.^

il diegene, die mijn blauwe Shopper
inderfiets), bij de feesttent heeft
egenomen, hem weer terugbezorgen ?

Patrick Beunder,
Wagengouw 30

)reuk van de week: Moederdag:
eem nou toch eindelijk dat bloemetje

mee. .

ericht aan de plaatselijke politieke par-
•jen

)e redactie van de" Broeker Gemeenschap
jelt zich voor aan het volgende nummer

een bijlage toe te voegen, waarin de par-
tijen, welke deelneraen .aan de raadsver-
kiezingen op 29 mei a.s. ruimte krijgen
voor het uiteenzetten van hun doelstel-
lingen en voornemens. De omvang van de
desbetreffende artikeltjes kan maximaal
bedragen 3/4"koloralengteo Deze copy dient
uiterlijk maandag, 13 mei a.-s. in het' be
zit. van' de redactie te, zijn* ...

==VERKIEZINGEN==
Ais u. een mona.e muzieKavono wij,^ kiezers, •opgenomen in het kiazersre-
komt dan .luisteren naar het-Jaafapeoorps-j . gemeeiite-3roek in Water-
en de Accordeoh aideling.- •• ' "'"j land:, die'bij volmacht wensen te stemraen
T o e-g a n; g g r a t '"I voor de-verkiezing van de leden van de
~~~~ ' AT^m-rT TrT^T. jgemeeuteraad kunnen uiterlijk 15 mei a.s
,, T̂ y W ^ V ieen verzoeksohrift daartoe indienen bijVoorlichtings-/verkiezings,bx3eenkomsten ^ „etheuders. Verzoeken
ioV.mo gemeenteraadsverkiezingen op:
29 mei. ,1974*
zaterdagy 11 mei: "12.30 uur - Coneordia

: • • .Broek in Wat'erland.
i4.30 uur Cafe In de
Scheepskameel, Uitdam
16.30 unr - Dorpshuis

::..;Zui4 ...

donderdag, 16 mei; 20.00 uur Leerkamer,
Broek in Waterland:

Staatssecretaris Meijer van C.R.M-- ..zal
spreken.o.m. over het Nationaal Landschapi

.burgemeester en wethoudersb Verzoeken
idaartoe moeten worden ingediend door- mid-
i del van ter gemeente-secretarie verkrijg-
1bare formu3ieren- Voorts bestaat er de mo-
igelijkheid, dat het verzoekschrift door
ide kiezer, die bij volmacht wenst te stem
Imen uiterlijk 24 mei 1974 nog kan worden
jingediend, indien de kiezer, vergezeld
ivan de kiezer,. die als gemachtigde wil
joptreden, zich persbpnli.jk vervoegen ter
igemeente-secretarie,.

==BURGERLIJKE STANDS -
oUJTGiXCn QoiXiw Ov©i* 116 U iNcl O X OUcLca'X iJCLXXU.OV^Il€Xj^? imliw h TJ T>^-ir.-»-> Tr AV)

. T , J ^ iGeboren: Adriaan J z.v. H.- Pronk enWaterland en daarmede sarae.nhangende pro- ; Mperveld" -
blemen; tevens zal de lijsttrekker voor de.
raadsyerkeizingen, Jan Bron^ het, woord j—IHL
voereh. Op beide bijeenkomsten kan ieder-j

J.W. van Meerveld.
Anna Bierdrager w.v.
oud 94 jaar.

een' kennis maken met de kandidaat-raads- |

stichtihg "Peutefspeelzdi^ te Broek in
••==terAARI)EmqCH'r==:'̂ '̂̂ ' •-' ^ '"'[Waterland zoekt yoor

Zoals. te -doen gebruikelijk is ook dit Ln aSdsterfvoor 3-ocbtenden ia de
d^rge'ga^Se^rd '̂Slofhna/^ord^^^ -

• f J!{kleuterleidster of tenminste enige erva-houden 9P dinsdag, 28 mei a.s. enzal gaaif het gebied van spelen met kindere
naar het Openluchtmuseum ih Arnhem. .De i ® Gul-iS

• . • • J- j-A. Voor inlichtingen: seer. Georgette ;ju±je,deelnemers van vorig jaar en zij., die dit; q jf n 144
jaar 65 jaar worden of zijn geworden, bestuur. =s==:
yangen alien persoonlijk een aanmeldings-| ssSIMAVI-COLLECTE—
forraulier.. Mochten er echter inwoners vanlug coilecte yoor de Siraavi heeft in ons
ouder van 65 jaar zijn, die vorig. .;jaar Jdorps opgebracht het mooie bedrag van
niet mee-konden of wilden gaan, en nu wel|; je 258,^0^ Allen, hartelijk dank,
graag .mee willerL,...dan kunnen zij-bij on- f Mw.E. de Oude- Honingh^^.
dersta^de adressen een aanmeldingsforniu-j=~=
lier halen: ' "
J. Grift, Dorpsstraat .31, Zuiderwoude,.
tel.' 1370. .
D, Bouwes, Dr*C.Bakkerstraat 1, Broek in
Waterland;

•^-PEUTER5PEELZAAL===

K. de Ruite

==AANMELDING LEERLINGEN KLEUTERSCHOOL=:=
U wordt in de gelegenheid gesteld uw kii
te laten inschrjjven bij de hoofdleidsters
van de kleuterscholeii in-de week van.

- 6 t/m 10 mei. . {
Go Franke, Ni.euwland 1, Broek in Waterland maan-, dins^, donder-en vrydag s middags.,
tel. 1452 en C.J.M. Gerssen,. Buitenweeren 1van 3-45 - 4.45 uur. woensdags 12-13oOOU,|
29, Broek in Waterland, tel. l659 I l^l®utersch. ^

Namens '̂ omrn- ct-a-ho-f-oeht. C^.T-M-Op>rssen ! kleuterschjL "Kleutervr-eit/; . '» oe e


