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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DC STICHTING J)B BROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap", Mw#,B.Blufpand- H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot, Dr.C.Bakkerstraat "12, tel. 1562 ter 1^65

==AGENDA==

10 mrt. Nut; Wina Born (Broeker Huis)
12 mrt. NCVB; mw. Altema-Eoosjen over

"Hanna, de moeder van Samuel"
13 mrt. Bejaarden soc.;Eigen-krachten-

avond

15 mrt. Tracht: uitvoering (Dorpshuis
Zuiderwoude)

20 mrt. Plattelandsvrouwen: lezing Jaap
Groen

22 mrt. Tracht: uitvoering (Dorpshuis
Zuiderwoude)

23 mrt. N.H. Kerk: jeugddienst. ds. Abels
ma m.m.v. "Happy Ness"

1 apr. Saadsvergadering
13 apr. Nut: jaarvergadering
16 apr. Plattelandsvrouwen: exotisch fruLt

NCVB: Dr. J'ideldijdop kinderarts
27 apr. Oecomenische jeugddienst: ds.Ma-

rais m.m.v. Combo "Studio 72"
30 apr. Koninginnedag

3 mei. Bevrijdingsfeest
6 mei. Plattelandsvrouwen: uitstapje

Flevo-Polder

9 jun. bejaardentocht

==INSCHRIJVING LESRLINGEN OLS I==

Op maandag 10, dinsdag 11, donderdag 13
en vrijdag 1^ maart a.s. zal de hear
K. Swart van 13'30 tot 16.30 in de school
aan het Roomeinde, achterzijde aanwezig
zijn om de ouders van 6-jarigen in de
gelegenheid te stellen hun kinderen in te
schrijven voor het openbaar lager onder-
wi is• . •

De oudercommissie

==INVALSTERS GEZOCHT=:=

In de afgelopen weken is een aantal leid
stars van de kleuterscholen helaas ge-
troffen door ziekte. Het blijkt dan erg
moeilijk de school op gang te houden
door een gebrek aan voldoende tijdelijke
krachten. Wellicht zijn er onder de in-
woonsters van de gemeente nog personen,
welke in het bezit zijn van de desbetref
fende bevoegdheid (akte kleuterleidster)
Indian zij geinteresseerd zijn in tijde-
lijke werkzaamheid, wordt vriendelijk

verzocht dit te melden ter gemeente-
secretarie ( dhr. Gerssen). In voorko-
mende gevallen kan dan een beroep op hen
worden gedaan.

==LEDEN VAN VERDIENSTE==

Tijdens de jaarbijeenkomst van de Stich
ting De Broeker Geraeenschap is een vijf-
tal bestuursleden van de IJsclub Broek
in Waterland benoerad tot lid van verdien
ste van de K.N.S.B.. Zulks als beloning
voor een (zeer) langdurige werkzaamheid

•op dit gebied. Het betreft de heren:
P. Ent, P. Mes, J. Visser, W. Wiede-
meijer en J. v.d. Snoek.
Wij feliciteren genoemde heren gaarne
met de aan hen verleende onderscheiding

==:BESTUUR"DE BROEKER GEMEENSCHAPH=
Het bestuur van de stichting, voorzover
herkiesbaar, is tijdens de jaarvergade
ring bij enkele kandidaatstelling inder-
daad herkozen. In een vacature in het
bestuur is voorzien door de verkiezing
van mw. E. Drijver-Hoogland.

==MEDEDELINGEN VAN HET

3-MEI COMITE==
I

Als belangrijkste mededeling geldt, dat
het bevrijdingsfeest in Brpek in Water-
land in ieder geval doorgaat. Zulks is
mede mogelijk geraasikt, doordat een aan
tal bedrijven, instellingen en personen
spontane medewerking heeft toegezegd.
Medewerking zowel op financieel gebied
als anderszins, b.v. door het aanbieden
van- werkzaamheid. Uiteraard zijn verdere
toezeggingen nog van harte welkom! U
wordt verzocht deze te richten tot de j
heer L. Breeder (De Erven 20) of mw. :
Reijnders (Wagengouw 7)• ;

II i
De onderwerpen, welke door de'verschil-
lende buurten of straten, in de optocht
zullen worden uitgebeeld, zijn nog niet
alien bekend.Dringend wordt verzocht de ;
onderwerpen v66r 13 maart a.s. kenbaar J
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II.

te maken aan mw. Blufpand (Dr.Bakkerstr.
12, tel. 1562).

==TONEELVERENIGING TRACHT==

De toneelvePi "Tracht" brengt op de za-
terdagen 15 en 22 maart in het Dorpshuis
te Zuiderwoude, aanvang 20.15 uur, de
klucht "Met komplimenten van de sjeik"
door H. van Vi/ijngaarden.
Het stuk speelt in de huiskamer van tand-
arts Alex Vogelsang. Deze man is in het
bezit van een dochter en een zoon die voor^^'S.. Dus spoedig contact opnemen met de
4e nodige beroering zorgen. Ook de tuin-
igan en de huishoudster doen hun duit in
l|et zakje. Bovendien steekt tante Jenny,
zuster van Alex, overal haar neus in. U
begrijpt het al, allerlei misverstanden
en malle situaties.

Kaartverkoop: donateurs vanaf 10 mrt.,
niet donateurs vanaf 12 mrt.
Bij: M. de Graaf, Eilandv/eg,1 tel. 1^^9
gn Zuiderwoude: Tjemkes, Gouw 82b
Kaarten voor niet donateurs kosten / 3,50
Jia afloop-van beide avonden kunt u een
d nsje maken. Op 22 mrt rijdt er een bus.
Vi(ilt u :wel even, bij de kaartverkoopster
opgeven of u er gebruik van maakt.
ifertrek:Parkeerterrein 19*^5. uur. ± 5 mi-
nuten later vanaf de Stenen isrug
lierug: 25.30 uit Zuiderwoude.
Wij wensen u een prettige avond.

Toneelver."Tracht"

• =NIEUWS VAN DE BEJAARDENSOOS==

I .
De bazar is weer achter de rug en we kun
nen zeggen het was weer grandioos. Vele
gevers, vele kopers, maakten het weer tot
een groot succes. V/e willen dan bok een
ieder bedanken die hiertoe heeft bijge-
dragen. Bij de trekking van de grote ver-
loting *s avonds ging het ook bar gezellig
toe en.een ieder heeft intussen zijn prijs
thuis gekregen en dus weer vele blijde
gezichten. Er zijn nog twee kleine prijs-;
j.es blijven staan, t.w. i blik vruchten

blauw 1^57 en een poppenledikantje op!
wit 1990 af te halen bij Mw. Buster, Paral-r
lelweg 21. Het kippenhok met kuilkippen -i
is gevallen op lot nr. 1951. V
:Donderdagavond 13 maart 8 uur,.; Bro.ekerhuis
'^eigen-kracht-avond" toneel, zang, muziek;
:ehz, door onze leden en theeschenksters. i
:Opk andere 60+ers zijn van harte welkom.
^l^ilt u nog medewerken aan deze avond dan
^it voor zondag opgeven bij het bestuur.
^insdagmiddag 18 maart KIENMIDDAG.

if ==AAN 'DE BROEKER 65^- ECHTPAREN ==
7i Bejaardenwoningen bij het bijna klaar
iz'ijnde bejaardentehuis aan de Molengouw,
rZijn reeds bewoond. Informaties zeggen;
ideze huizen voldoen aan hoge eisen van
ieefbaarheid. Nog 15 van deze huizen zul-3
:ien per 1 april of uiterlijk 15 april voor
^ewoning worden uitgegeven. Geconstateerd
jf/erd dat j.l. vrijdag nog maar 4 van deze
^uizen toegewezen konden worden aan Broe
ker inwoners. Pus zijn nog beschikbaar
ongeveer 11 van vele gemakken voorziene
woningen. V/at zijn nu de gevolgen indien ;
geen 65+ inwoners van de gemeente Broek ;
in V/aterland interesse hebben deze wonin-i

gen te gaan betrekken? U begrijpt het,
ze zullen uitgegeven worden aan niet- ;
Broekers. Van deze zijde is een zeer gro-s
te belangstelling om deze toch wel bij- ::
zondere huizen te betrekken. ;
En wsinneer zal u dan aan de beurt zijn?, ;
Broeker, Zuiderwouder, Uitdammer 65+-"echt
paren. Nu zou u wellicht nog zo*n huis j
kunnen betrekken. Beslis spoedig, toewij-i
zing van de overblijvende huizen zal j
plaats hebben, uiterlijk maandag 10 maart

heer A.G. Plomp, Oosteinde 8, tel.

Jan Nierop Sr.

==BURGERLIJKE STAND=:=

Geboren:

1685.-.

Jfertine dochter van A.H, Koot
en B.M.M. Scholten

Voor gezins- en bejaardenhulp

kunt u zich wehdeh tot:'" - ~

Mw. van Montfrahs, Havenreik 27

tel.1273 en Zr. Grouse^ tel.1255

WETSWINKEL

iedere 1e donderdag van de maand

De woningbouwvereniging

"MiEERVELD" I
te Broek in Waterland

roept hierbij gegadigden op, die z-.j.ch
als lid van de verehiging willen la- ;
ten inschrijven.
Alleen inwoners van Broek in Water-

land, Uitdam en Zuiderwoude kunnen i
worden ingeechreven.
inschrijfformulieren te verkrijgen
via het sekretariaat, Langswater 912;
te Amsterdam-1018.

Spreuk van de week:

Lid van verdienste:

IJs en vereniging dienende

GEDIPLOMEERD PEDICURE

Mw. F. Brouwer, Broekermeerdijk 6
tel. 02903-1^12

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

elastieken kousen.

Uw bruiloft - receptie of
familiefeestje

wordt uitstekend verzorgd door:

RESTAURANT "CONCORDIA"
annex slijterij

Dorpsstraat 1 - Broek in Waterland
tel. 02903 - 1206
Door een veelheid aan copy moest he-
laas een gedeelte blijven liggen tot
een^ .valgend nummer.


