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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DS STICKTING DROEI^JSR-GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting 'Redact!e-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap", Mw« B.Blufpand- H«W« Eppenga, Buitenweeren 1,

12, tel. 1562 tel. 1^65
==AGENDA==

8 feb Jeugdhuis: Carnaval m.m.v. de
Colours

8 feb SDOB: kienavond (kantine)
11 feb Vergadering gemeenteraad
12 feb Nut: Lezlng door J. Weggelaar

n.a.v. 700-jarig bestaan van de
stad Amsterdam (Leerkamer)

16 feb N.H. Kerk: Jeugddienst, ds.Moonen
m.m.v* zangkoor "Sound to Jesus"

18 feb Plattelandsvrouwen: uitstapje
IVest-friese Flora

18 feb Jaarvergadering "De Broeker Ge
meenschap"

22 feb Jeugdhuis: film
23 feb Herv. Kerk: dienst m.m.v. het

mannenkoor uit Amsterdam-Noord
0.1.V. Peter Dogger (10 uur)

25 feb vergadering gemeenteraad
26 feb NCVB: Jaarfeest
26 feb Bejaardenclub: bazar

5 rart Plattelandsvrouwen: lezing
10 mrt Nut: Wina Born (Broeker Huis)
12 mrt NCVB: mw. Altema-Roosjen over

"Hanna, de moeder van Samuel"
15 mrt Tracht: uitvoering (Dorpshuis

Zuiderwoude)
20 mrt Plattelandsvrouv/en: lezing Jaap

Groen

22 mrt Tracht; uitvoering (Dorpshuis
Zuiderivoude)

23 mrt N.H. Kerk: jeugddienst. ds.
Abelsma ra.ra.v. "Happy Nes"

16 apr Plattelandsvrouv/en: exotisch frui
16 apr Dr. Fideldijdop kinderarts (NCVB)

6 mei Plattelandsvrouwen: uitstapje
Flevo-polder

==MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTE-
BESTUUR==

-I-

Bij het gemeentebestuur is bericht ont-
vangen, dat de volgende percelen te koop
worden aangeboden:
Eilandweg 3 (The Wooden Inn),
Zuideinde 1 en Broekermeerdijk ^1
Eventuele gegadigden kunnen zich voor na
dere inlichtingen oratrent vraagprijs e.d

v/enden tot de heer T. Hoekstra, makelaar
te Monnickendam

- II -

Het adres van de heer M. Plas is gewij-
zigd in De Draai 4. Zijn telefoonnummer
is nu 1883.

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

De geringe mogelykheid, die aan de ge-,
meente Broek in IVaterland wordt geboden
om tot uitbreiding te komen van de wo
ningvoorraad leidt er toe, dat jongge-
huwden in onze gemeente -en anderen- die
een zelfstandige woonruimte nodig hebben,
genoodzaakt zijn de gemeente te verlaten
en zich elders te yestigen. Op deze wijze
worden zij in feite verdreven uit een ge
meente en een gemeenschap, waarin zij zijn
opgegroeid en thuishoren.
Vandaar, dat een aantal jongeren besloten
heeft zich tot Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland te v/enden met het dringende
verzoek alle maatregelen te treffen of
goed te keuren waardoor tot een noodzake-
lijke uitbreiding van de gesubsidieerde
woonruimte ten behoeve van eigen inwo-
ners in onze gemeente kan worden gekomen.
Daarbij worden 00k uitdrukkelijk Zuider
woude en Uitdam genoerad.
Om te laten blijken, dat de gehele bevol-
king -of in ieder geval een groot deel
hiervan- hier achter staat, zal binnen-
kort iedereen bezocht worden met verzoek

zijn handtekening te plaatsen op een bij
de brief aan Gedeputeerde Staten behoren-
de handtekeningenlijst.

M. Timmerraan-Kroon, Henk Bolks
Willem Bont, Cor Huisman

Spreuk van de week:

De Draai kunnen vinden

==GEVONDEN==

Op het postkantoor, Kerkplein, af te
halen een zilveren oorringetje.



==KLEINDIERENSPORTVERBNIGING==
Op dinsdag, 21 januari j.l« was er de
trekking van de verloting in Concordia.
De trekking werd verricht door burgemees-
ter Te Boekhorst. Hier volgen de nummers
waar prijzen op gevallen zijn:
• 200 965 1^27 2163 2397
'320 1218 1560 2250

^69 1230 1914 2323
755 1237 2003 2349
948 1321 2122 2359

De hoofdprijs een frituurpan werd gewonnen
door P. Poos uit Broek in VVaterland. De
raeeste prijzen zijn intussen wel bij de prjjs-
v/innaa^ bezorgd. Prijzen, die nog niet
bezorgd zijn, kunnen afgehaald worden bij

Kaspers, Brug. Peereboomweg 15*
Ha de trekking v/erden dia's vertoond over
de vereniging en van Broek in Waterland
en orageving. Deze .waren praohtig^alleen
jammer, dat er.-vveinig publiek was om te
kijken.

==REKREATIEVERENIGING==
Zaterdag, 25 januari 1.1, hield onze ver
eniging een'open dag'in Het Broeker Huis.
Alle afdelingen waren present en zetten
hun beste beentje voor. De muziek beet de
spits af in de goed gevulde en warme zaal
Hierna een deraonstratie ballet. Ook de ou-
deren kwaraen aan debeurt. Jazzballet gaat
hoge ogen 'gboien.. Even dreigde er iets mis
te gaan,daar de judo-leraar onderweg een
aanrijding had gekregen en zodoende vry
laat verscheen. In de pauze was er gele-
genheid de werkstukken van handenarbeid
en houtbewerking te bewonderen. Gemeten
haar de opkomst voorziet onze vereniging
in een duidelijke behoefte. Rest mij alien ,
te bedanken, die- hebben geholpen deze mid-
dag te doen slagen.

P. Waterdrinker,
voorzitter.

==TQT0 EN L0TT0==
Het is gebleken, dat er nog mensen deel
willen nemen aan de Toto en Lotto, maar
niet v/eten waar ze zich moeten vervoegen
tJ kunt zich melden by de volgende adressen:
Voor Broek in Waterland:
Mw. Van Rijn, Laan 36,
Mw. Spaan, Wagengouv/ 84, tel. 1821

Voor Zuiderwoude:
Mw. v/d Vis, Aandaramergouw,
Mw. Tromp, Gouw 84, tel. l497
De formulieren worden bij u thuis opgehaaldl

Het Totobureau

Laan 36.

=:=.WETSWINKEL==
A.s. donderdag,5 februari weer advoca-

tenspreekuur in het lYijkgebouw van het
Groene Kruis ;aan het Nieuwland van
20 - 22 uur.

==BURGERLIJKE STAND==
•Ondertr.: Derk Klok, 25 jaar en Wijnt je

Oskam 19 jr.; ,.'
Jan Slegt, 20 jr. eh Elisabeth
Mens 20 jr.

Gehuwd: Dirk M. Schoon 23 jr. en
Elisabeth H. de IVaart, 17 jr.

==OVERZICHT LOOP VAN DE BEV0LKING==
i nwoneraantal mannen: vrouwen

31-12-1973 1294 1261
geboren in 1974 2.1 20

1315 1281
overleden in 1974 9 11

opgenoraen in 1974
1306 1270

79 75

1385 13^5

vertrokken in 1974 72 80

1313 1265

inwoneraantal op 31 dec 74:

inwoneraantal op 31 dec 73:

aantal huwelijken i n. 1974'j:!^ •
aantal- echtscheidi'ngen:
buiten de gemeente geboren:

buiten de gemeente overleden;

in de gemeente geboren, woon-
plaats elders;
in de gemeente overleden,
woonplaats elders:

2578

2555

55^
2

7 jongens
10 meisjes

7 mannen |
10 vrouwen

geen

2 mannen

2 vrouwen

"GEDIPLOMEERD PEDICURE

Mw. F, Brouwer, Broekermeerd^'k 6
tel. 02903 - 1412

Behandeling na afspraak, ook aan
huis. - Op advies van de dokter
ook" aanmeten van steunzolen en
elastieke kousen.

Voor gezins- en bejaardenhulp

kunt u zich wenden tot:

Mw. Van Montfrans, Havenrak 27
tel. 1273 en Zr. Grouse, tel.
1255

Uw bruiloft - receptie of
familiefeestje

wordt uitstekend verzorgidoor:

RESTAURANT "CONCORDIA"
annex slijterij"

Dorpsstraat 1 - Broek in Waterland
tel. 02903 - 1206

Bloemen bestellen ?

A r o s a bellen !!

Galggouw 28 - tel. l684
b.g.g. 020 - 73 15 24

In de komende v/eken zullen huis-aan-
huis v/orden bezorgd:
a. vuilniszakken;
b. gemeentegids;
c. aanvraagformulieren betreffende

plaatselijke belastingen.
Dringend wordt verzocht het onder c.
verraelde formulier zo spoedig mogelijk
weer ter gemeente-secretarie in te le
veren.


