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==AGENDA==

SDOB: Jeugdkienavond (kantine)
Rekreatiever. Gezellige raiddag
(Broeker Huis)
Jeugdhuis: Hope (uit Volendara)
Openbare vergadering P.v.d.A,
Vergadering gemeenteraad
Gymnastiekver• "Sparta" Jaarver-
gadering

.Openbare vergadering bestuur
Dorpshuis Zuiderwoude
Jeugdhuis: Carnaval ra.m.v. de
Colours.

SDOB: kienavond (kantine)
Vergadering gemeenteraad
Nut: Lezing door J. l/eggelaar
n.a.v. 700-jarig bestaan van de
stad Amsterdam (Leerkamer)
N.H. Kerk: Jeugddienst. ds. Moone
m.ra.v. zangkoor "Sound to Jesus"
Plattelandsvrouwen: uitstapje
West-friese Flora
Jaarvergadering "De Broeker Ge
me enschap"
Jeugdhuis: film
NCVB: Jaarfeest

Bejaardenclub: bazar
Plattelandsvrouwen: lezing
Nut: V/ina Born (Broeker Huis)
NCVB: mw. Altema-Roosjen over
"Hanna,'de raoeder van Samuel"
Tracht: uitvoering (Dorpshuis
Zuiderwoude)
Plattelandsvrouwen: lezing Jaap
Groen

Tracht: uitvoering (Dorpshuis
Zuiderwoude)
N.H. Kerk: Jeugddienst. ds. Abels-
ma m.m, v. "Happy Nes"
Plattelandsvrouv/en: exotisch fruit
Dr. Fideldijdop kinderarts (NCVB)
Plattelandsvrouwen: uitstapje
Flevo-polder.

Spreuk van de week:
Op het Jaar van de vrouw:
Als de vrouw de passie preekt,
man pas op Je tellen.

==MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR=
Sedert 1 Januari 1975 is er een wjjziging
gekoraen in de regeling betreffende de
vervoe3> kosten van kinderen naar scholen
voor buitengewoon lager onderv/ijs. In
het kort komt het neer op:
1» voor kinderen beneden l4 Jaar, welke
scholen bezoeken voor kinderen met leer-
en opvoedingsmoeiliJkheden (L.O.M.-scho
len) , scholen voor debiele kinderen en
scholen voor zeer moeilijk opvoedbare
kinderen, worden de vervoerkosten, onge-
acht de financiele toestand van de ouders
volledig vergoed.
2. voor de kinderen boven l4 Jaar, welke
de onder 1. genoemde scholen bezoeken,
blijft gelden de regeling, dat vergoeding
of tegeraoetkoraing in de vervoerkosten
kan v/orden verleend, indien de financie
le toestand van de ouders daartoe aan-
leiding geeft.
3* voor kinderen van alle leeftijden, wel
ke een andere school voor b.l.o. bezoeken
dan de onder 1. genoerade, wordt eveneens
een volledige vergoeding verstrekt, onge-
acht de financiele toestand van de ouders
ZiJ, die raenen voor een gehele of gedeel-
telijke vergoeding in aanmerking te komen,
kunnen ter gemeente-secretarie (Kerkplein
6) aanvraagformulieren bekomen, evenals
nadere inlichtingen.

==WIE KIENT ER MEE MET SDOB ?==
Op vrijdag, 24 Januari a.s. zal in de kan
tine op het sportterrein een kienavond
voor de Jeugd worden gehouden. Ook niet-
SDOBJeugdleden zijn van harte welkom. De
Jeugd kan er terecht vanaf 8 uur.
Op zaterdag, 8 februari a.s. zal,eveneens
in de kantine, een kienavond voor ieder-
een (dus ook voor niet-SDOBleden !) wor
den gehouden. Aanvang 9*30 uur.
Als hoofdprijs is er een vouwfiets te
winnen. Degenen, die een prjjs(je) beschikj
baar v/illen stellen kunnen dit afgeven
bij het secretariaat, Dr. 0, Bakkerstraat
15«



==PARTIJ VAN DE ARBEID==

PvJA-afdeling Broek in Waterland roept
de democratisch en progressief denkende
inwoners van de geraeente Broek in Water-
land op financiele steun te verlenen ten
behoeve van de socialistische partij van
Portugal. Na 50 jaar van verzet tegen
het vroegere fascistische bewind in Por
tugal doet de socialistische partij mee
aan de verkiezingen, de andere grote par-
tijen in Portugal (de communistische en de
party voor de ondernemers) worden finan-
cieel voldoende gesteund. De socialis
tische party bezit echter te v/einig raid-
delen cm een behoorlijke verkiezingscani-
pagne te organiseren en de party op te
bouv/en. De PvdA, Vara en NVV organiseren
a.s, zaterdag 25 januari een grote inza-
melingsactie. In.de meerderheid van de
Nederlandse gemeenten is toesteraming ver-
leend tot het houden van een collecte, de
gemeente Broek in Waterland heeft door
een beslissing van het college van B.enW.
geweigerd om in onze geraeente een collec
te te houden. Ondanks dit negatieve be-
sluit kunt u uw bydrage storten op giro
8887 t.b.v. de aktie "Houdt Portugal vry"
Ook kunt u uw bydrage geven wanneer u
geen giro heeft, aan een van de bestuurs-
leden van de afdeling, die dan verder
Mullen zorgdragen, dat het geld ter be-
stemder plekke komt. Wy zyn genoodzaakt
tot deze wyze over te gaan door de raanier

hebben benaderd.

•rsecretariaat: R.H. Kingma, Zuideinde 17a
; Broek in Waterland.

De volgende vergadering van de afdeling
van de PvdA zal worden gehouden op maan-
dag 27 januari a.s. om 20.00 uur by de
heer Hoffmann, Havenrak 25 te Broek in
Waterland.

Agendapunten zyn: voorbespreking gemeen-
teraadsvergadering van 28 januari 1975 -
verslag van het gewest en het district -
V^erkiezing van een kandidaat-partyvoorzitl®®S®iyk vertrekken zullen.
ter, nieuw partybestuur en congrespresi-

stellen betreffende het afdelingsstand-
punt over de NAVO en de samenwerking met
andere partyen aangaande regeringssamen-
werking,
Ook niet-leden zyn welkom.

==REKREATIEVERENIGING==
De rekreatievereniging bestaat alweer een
tydje. Daarom willen wy eens wat van onze
aktiviteiten laten zien en dit zal gebeu-
ren op zaterdagmiddag 25 januari a.s. Al
le afdelingen doen dan mee; de afdeling
muziek,ballet en judo komen een demonstra
tie geven en de afdelingen houtbewerken
en handenarbeid zullen met een tentoon-
stellinkje aanwezig zy'n. Aanvang 2.5O u,
Toegangsprys / 1,—, leden en donateurs
kunnen gratis toeganskaarten afhalen by
de dames Te Boekhorst en Van der Lugt en
de heer Waterdrinker^ « j
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1 kamerlamp - 1 diaprojektor
Mo Plas, De Dillen 4

==DORPSHUIS ZiriDERWOUDE==

is er om halfOp woensdag, 5 februari a.s.
acht in het Dorpshuis te Zuiderwoude een
vergadering met de Raad van Advies, daar-
na, om half negen, is er met het Stich-
tingsbestuur een algemene openbare verga
dering.

Het Bestuur.

==MEN SCHRIJFT ONS....=:=

januari 1975'
Weer is een jaar voorbygegaan en weer
kwam een stroom van kaarten op 11 novem-
ber naar Heiloo. IVy mogen dan Broek in
Waterland nooit vergeten, wat is 't heer-
lyk, dat de Broekers nog altyd aan ons
denken. Want op 't eind van 197^ waren we
gewoon onder de indruk van de vele goede
wensen, die wy mochten ontvangen. Onze
harteiyke dank voor alle mooie kaarten1
Mei 1961 gingen we naar Heiloo. Saraen zijn
we nu 152 jaar. Is ..'.t een wonder dat wy
deze genegenheid byzonder waarderen ?
Beste Broekers allemaar: ook wy wensen
jullie het allerbeste in 't komende jaar
en hopeiyk weer tot ziens.

Heiloo, 1 januari 1975*
E. Smit

M.A.Ch. Smit-Du Pied.

"De Parkeerplaats"
Naar aanleiding van het artikel in de
Broeker Gemeenschap van 12 december 197^
betreffende het parkeren van vrachtwagens

waarop Burgemeester en V/ethouders de akti^*^P parkeerplaats moet ons het volgende
van het hart:

Het doet ons goed, dat er nog mensen zijn
die begrip hebben voor ons werk en de
vroege vertrektyden, dat dit werk met zich
meebrengt. Ook het antwoord van de Burge
meester op een vraag hierover in de ge-
meenteraad heeft ons zeer goed gedaan.
IfVy zyn het volkomen eens met de inzender
van het artikel van 12 december en zouden
ook niet liever willen, dat mensen met
deze mentaliteit hier niet raeer zullen
komen wonen en die er al zyn zo spoedig

Met dank voor plaatsing,
diura voor het party'congres in aprii 1975 -Namens alle chauffeurs van de parkeerplaatb.
bespreking van de ingediende congresvoor-

door de veelheid aan copy kon helaas
__niet alles geplaatst worden.

==BURGERLIJKE STAND==
Geboren: Maria Ignatia d.v. M. Gentenaar

en M.I. Vlak.
Ondertr.:Dirk M. Schoon, 20 jaar en

Elisabeth H. de Waart, 17 jaar.
Gehuwd: Jan van Eck, 23 jaar en

Adriana M. Vennik, 23 jaar.

VOOR AL UW VERZEKERINGEN

Assurantie Adviesburo
Jb.K. Honingh - J, Houtkoop B.V.
Assurantien en financieringen

Geldersekade 115/Amsterdam -020-62618
of 226685

Hellingweg l/Broek in Waterland
02903 - 1269

Graaf Willemlaan 155/Monnickendam
02995-180^

Buitenweeren l/Broek in Waterland
02903 - Iif65


