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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN 06 STICHTING DROERER GEMi^SCHAP"

Secretariaat Stichting Redact!e-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap", Mw. B.Blufpand- H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot, Dr.C.Bakkerstraat 12, tel. 15^2 tel. 1^65

22 feb

23 feb

24 feb,

26 f eb.

1 mrt.

3 mrt.

k mrt.

5 mrt,

10 mrt,

12 mrt.

15 mrt.

20 mrt,

22 mrt.

23 mrt,

16 apr.

6 mei

==AGENDA==

Jeugdhuis: film
Eanfarekorps Zuiderwoude: toneel-
uitvoering (Dorpshuis)
Herv. Kerk: dlenst m.m.v. het
mannenkoor uit Amsterdam-Noord

0,1.V. Peter Dogger (10 uur)
Agrarlsch Waterland: film weide-
vogels (Broeker Huis)
BeJaardenclub: bazar (Broeker
Huis)
NCVB: .jaarfeest
SDOB: kienavond (Dorpshuis Zui
derwoude)
PvdA: openbare vergadering
(Havenrak 23)
Vergadering Gemeenteraad
Plattelandsvrouwen: lezing
Nut: Wina Born (Broeker Pluis)
NCVB: mw, Altema-Roosjen over
"Hanna, de moeder 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 Ness"
Plattelandsvrouwen:exotisch fruit
NCVB: Dr. Fideldydop kinderarts
Plattelandsvrouwen: uitstapje
Flevo-polder

==DISTRIBUTIE VAN ONS BLAD==

Hoewel wij de indruk hebben, dat de laat-
ste tijd de bezorging van ons blad minder
reden tot klachten geeft, blijft het na-
tuurlijk mogelijk, dat hier of daar iemand
het niet bezorgd krijgt, Daarom herhalen
wij nog eens, dat exemplaren van ons blad
ook verkrijgbaar zijn in de rijdende win-
kels van de heren Meijn en Pels,

Spreuk van de week;
Wie ziJn neus schendt, schendt zijn
aangezicht.

==MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR==

-I-

Voor het beheer, toezicht en , schoonhou-
den van het nieuwe scholencomplex aan
het Nieuwland (kleuterschool, basisschool
en gymnast!eklokaal) zoekt het gemeente-
bestuur gegadigden voor de functie.van
concierge-schoonmaker. Gerekend moet war
den met een volledige dagtaak, waarvan
een gedeelte in de avonduren zal dienr^n
te worden verricht. Salaris nader ovc.--

een te koraen. Aanvang vermoedelijk 1 au-
gustus 1975*
Sollicitaties in te dienen bij burgemees
ter en wethouders voor 1 maart a.s,

Zij, die reeds naar deze functie hebben
gesolliciteerd, behoeven niet opnieuw te
schrijven,
Nadere inforraatie omtrent de inhoud van
de functie kan worden verkregen ter ge-
meente-secretarie (Kerkplein 6; hr. Cor-
nelissen).

-II-

Per 1 juli 1975 komt vacant een betrek-
king als gemeentewerkman, Behalve kennis
van en ervaring met onderhoudswerk op

•het gebied van timmeren, etc.wordt de
bereidheid vereist ora zo nodig alle voor-
komende werkzaamheden te verrichten.

Salaris afhankelijk van leeftijd; maximaal
/ 1638,— (bruto) per maand plus enkele
toelagen.
Sollicitaties in te dienen bij burgemees-
ter en wethouders voor 1 maart a,s, Zij
die reeds naar deze functie hebben gesol
liciteerd, behoeven niet opnieuw te schrij-
ven.

Nadere informatie omtrent de inhoud van

de funtie kan worden verkregen bij de
technische dienst (hr, Hetjes).

-III-

De laatste tijd wordt meermalen geconsta-
teerd, dat particulieren tanks laten
plaatsen met propaangas voor doeleinden
van verv;arming e.d. (vervolg z,o.z.)



De aandacht wordt erop gevestigd, dat
vncr dergelijke tanks een vergunning in-
gsvolge de Hinderwet is vereist. Helaas
verzuimen de leveranciers van deze in-

stallaties hun afnemers daarop te wijzen,
hetgeen achteraf een vervelende situatie
kan opleveren,
Ket gemeentebestuur verzoekt u dringend
voordat u tot bestelling en plaatsing
van een dergelijke installtie overgaat,
contact op te nemen met de geraeente-se-
cretarie o

==STICHTING AGRARISCH WATERLAND=:=

De heer M, van Herp, verbonden aan de
stichting Vogelwacht Zaanstreek, zal op
maandag, Zk februari 1975i 's avonds om
3 uur, in de Jeugdherberg, Leeteinde 16,
Broek in VVaterland, een bijzondere film
•rertonen over onze weidevogels en tevens
een inleiding houden over al-wat.in de
natuur leeft en gfbeit, •
De heer Van Herp en voorzitter Pronk van
de Stichting Agrarisch .Waterland, zullen
gestelde vragen beantwoorden.
Toegahg vrij.
ledere belangstellende is welkom.

Het Bestuur.

==FANFAREGORPS ZUIDERWOUDE=:=

Zaterdag, 22 februari a.s. treedt de to-
neelgroep "Zuiderwoude" op van het Fanfa-
recorps in het Dorpshuis te Zuiderwoude.
Ten tonele wordt gevoerd: "De terugkeer
van Suske Perdaems", - toneelspei in drie
bedrijven door Ko Kepers.
Regie de heer J.J. Buwalda, soufleuse
mw. Cc Pronk-Knip.
Aahvang 8 uur. - Bal na.

'==BAZAR BEJAARDENCLUB==
Het zeer actieve bestuur van de Bejaarden
club heeft voor woensdag, 26 februari a.s
w«er een Bazar op touw gezet ter verster-
kihg van de kas« Veel huisvlijt en hand-
werken zijn al door de leden bij elkaar ge
gracht. Maar velen (nog. niet bejaarden)
zullen graag hun steentje voor dit goede
Werk willen bijdragen. Goederen in welke
verm dan ook zal het bestuur.gaarne in
ontvangst-nemen ora die 26 februari vanaf
2 uur in het Broeker Huis weer;aan de man
en vrouw te brengen. Er is een keur van
artikelen: textiel, huishoudelijke en ge-
bruiksvoorwerpen, speelgoed enz. enz. en
alles tegen lage prijzen. Voor de jeugd
feijn er raadspelletjes, grabbelton, enz.
's Avonds om 8 uur onder het genot van
koffie met koek en met gezellige accorde-
onmuziek door raw. Roth zal burgemeester
Te Boekhorst de trekking van.de grote ver-
loting verrichten. Wij rekenen 's middags
en 's avonds op veel publiek en goede za-
ken. En zeggen dan ook graag tot ziens.

==KIENEN MET..S..D.O.B.==

Zoals een ieder weet, vindt op zaterdag,
1 maart 1975 de 2e kienavond plaats, dit-
maal te houden in het Dorpshuis te Zuider
woude. Degenen, die de kienavond in de
kantine hebben bijgev/oond, zullen zeker
in Zuiderwoude ook van de partij zijn.
Daarbij is het goed een ieder erop te wij-
zen dat de opbrengst van deze avond ge-

heel ten gunste zal komen voor de nieuw-
bouw kleedkamer- en kantine-accomodatie.

Het bestuur wil gaarne een ieder bedan-
ken, die geschenken beschikbaar hebben
gesteld voor de rozenaktie, doch ook de
prijzen bij het kienen welke gratis of
tegen gereduceerde prijzen beschikbaar
kwamen.

Ook is het prettig altijd v/eer te kunnen
rekenen op de raedewerking van mevrouw
Leegwater, die aan de organisatie haar
handen vol heeft.

Wanneer men nog prijzen beschikbaar wenst
te stellen, dan houden we ons gaarne aan
bevolen. U kunt deze bezorgen bij o^d«!r-
getekende of bij mevrouw Leegwater,
Dr.C. Bakkerstraat 15*

Mw. Hoekstra

De Breeck 11

=:=:PARTIJ VAN DE ARBEID== .

Openbare bijeenkorast van de Partjj van de
Arbeid op maandag, 3 maart. 1975 ten
huize van H. Hoffmann, Havenrak 25#
O.a. agenda gemeenteraadsvergadering van
^ maart a.s.. - Aanvang 20.15 uur.

=:=BURGERLIJKE. STAND==
Geboren: Pelle zoon van K. Swart en

A. van Hees.

Gehuwd; Derk Klok, 26 jaar. en Wijntje
Oskam, 19 jr.;
Jan Slegt, 20 jr. en Elisabeth
Mens, 20 jr.

WETSVVINKEL

iedere 1e donderdag van de maand

Voor gezins- en bejaardenhulp

kunt u zich wenden tot:

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

Bloemen bestellen. ?

A r o s a bellen !!!

Galggouw 28 - tel. l68A
b.g.g. 020 - 73 15 2if

GEDIPLOMEERD PEDIGURE

Mw. F. Brouwer, Broekermeerdijk 6
tel. 02903 - 1412 -

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

elastieke kousen.

Uw bruiloft - receptie of
familiefeestje

wordt uitstekend verzorgd door:

RESTAURANT "GONGORDIA"

annex slijterij

Dorpsstraat 1 - Broek in IVaterland
tel. 02903 - 1206


