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Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap", Mw. B.Blufpand- H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot, Dr.C.Bakkerstr. 12, tel. 1562 tel. 1465

=:AGENDA=

20 mrt Plattelandsvrouwen: lezing
Jaap Groen

22 mrt Tracht: uitvoering (Dorpshuis
Zuiderwoude)

23 mrt N.H. Kerk: jeugddienst. ds. Abels-
ma m.ra.y. "Happy Ness"

1 apr raadsvefgadering
5 apr Toneelgroep Zuiderwoude (Dorps

huis)
1J5^-apx^ Nutx j^aryerg^adering (NoodkerX

Keerngouw)
16 apr Plattelandsyrouwen: exotisch fruit

NGVB: Dr.Fideldydop kinderarts
24/27 apr Bloemen- en tuin-show
25 apr/4 mei Collecte Asthma-fonds
27 apr Oecomenische jeugddienst;

ds.Marais m.m.y. Combo "Studio 72"
30 apr Koninginnedag

4 mei Dodenherdenking
5 mei Beyrijdingsfeest
6 mei Plattelandsyrouwen: uitstapje

Fleyo-polder
7 jun Leef-je-uit-en-klieder-in
9 jun Bejaardentocht

==PIKANTE UITVOERING "TRACHT"==
Veel inwoners uit Broek waren afgelopen
zaterdag, 15 maart 1975 in ©en sfeeryol
Dorpshuis te Zuiderwoude getuige yan een

I uitstekende opyoering van het bljjspel
"Met komplimenten yan de sjeik" door de
Broeker amateurtoneelyereniging "Tracht".
Er was grote bewondering yoor de rolyast-
heid van de spelers en het geweldige ent-
housias-me waarmede de diverse persona
ges werden uitgebeeld. Dat naast de Oos-
terse vrouwelijke schoonheid 00k de
charme van de sjeik werd getoond had nie-
mahd verwacht. "Tracht" beleefde met dit
blijspel een sterke uitvoering.

Van Waveren.

= =V.V.D.=:=

In het Broeker Huis werd donderdag, 6
maart een ledenvergadering van de V.V.D.
gehouden. De heer Van den Beld hield een
interessante lezing over het gemeente-

raadswerk. Tot ons genoegen hebbeh zich
zeven nieuwe leden gemeld na grote acti-
viteit van het bestuur, zodat we mogen
spreken van een gestage groei•

R.J. VVolthuis,
Oosteinde 39? Broek in W.

==INLEVERING VAKANTIEBONNEN==

Vrijdag, 21 maart a.s. kunt u 35 dag-
zegels of 7 weekzegels inleveren voor
de -Paasdagan. - _

P. Kooyman
De Vennen 13

==ORANJE-VERENIGING==

Nog zes weken en het is zover:
Koninginnefeest !
Tijdens het feestelijk geluid van het
fanfarekorps uit Zuiderwoude gaan we de
dag beginnen. Geen verklede optocht,
maar dit jaar gewoon naar het gemeente-
huis, voor de aubade. Het verdere pro-
gramma krijgt u vroeg genoeg in de brie-
venbus. Een hartelijk woord van dank aan
alle donateurs, die het mede hun lid©aat4
schap mogeljjk maken, dat dit feest elk
jaar weer gevierd kan worden.
Bent u nog geen donateur ? Even een tele-f
foontje naar 1451 en het is voor elkaar.
Voor 5 gulden in het jaar, steunt u onze
vereniging.
Ook dit jaar hopen we er weer een gezel-
lige dag van te maken. Voor het zover is
leest u er nog wel meer van. Nu alvast
hopende op mooi weer, kijken we met elkaar
uit naar het Koninginnefeest.

C.Reijnders-de Waart, seer.

=:=:OPROEP==
-Als er enerzijds 65-plussers zijn, die
best nog eens iets willen doen voor een
ander, voor een zakcentje

-Als er anderzijds mensen zijn die lichtd
werkzaamheden te doen hebben, zoals
planten en dieren oppas,
tuinwerk, b.v. heggenfcnippen, snoeien,
tegelpad leggen, maaien,
kleine klusjes in en om het huiSj, (zoz) J



oppassen, verstellen, enz, enz
willen wij graag proberen de nodige con-
tacten te leggen.
Als u belangstelling hebt nu, of voor
over een paar maanden, meldt het dan
even bij:
mwo Mande, tel. 1^89,
dhr. Ao Swart, De Dillen 20,
tnwo Van Montfrans, tel. 1273.

==TONEELGROEP ZUIDERWOUDE==
Op zaterdag, 5 april a.s. geeft de toneel-
groep "Zuiderwoude" een heropvoering van
Let toneelspel in drie bedrijven.
i)e terugkeer van Suuske Perdeams, door
Ko Keepers.
Deze avond worden de bejaarden uit.onze
gemeenten (dus alle 3 dorpen) uitgenodigd
Tevens zijn er nog plaatsen te bekomen
tegen de entree-prijs van f 3,50. Verkoop
bp de avond van de uitvoering.
Na afloop nog een gezellig samenzijn.
Tot ziens in 't Dorpshuis te Zuiderwoude.
Aa.nvang 20.00 uur (8 uur) precies.

=:=BURGSRLIJKE STAND=:=
Geboreri": Johan zoon van A.J. van Haren en

M. Koopie;
Jeanette dochter van J.A. Messe-
maker en L. Schuitenmaker.

Overledeni Harm Bos, oud 65 jaar e.v.
Co Breedijk*

Hervormdb ..Stichting
voor Bejaardenver-
zorging Broek in

: I'ifaterland
r

Het bestuur zoekt voor het in juli 1975
in gebruik te nemen verzorgingscentrum:

BEJAARDENHELPSTERS

(00k ongediplomeerd)

HUISHOUDELIJKE HULPEN

(00k part-time)

KEUKENHULPEN

Ruime gestoffeerde woonruimte aanwezig

Sollicitaties te richten aan de secre-
taris van de Stichting: A.G. Plomp,
Costeinde 8, Broek in V/aterland,

'tel. 02903 - 1685

Be j aardenc e ntrum
"Broekerhaven"

Zeals velen van u reeds hebben vernomen
zijn wij 20 MAART
verhuisd naar Alkmaar, Diepenbrocklaan
23 o:.
Wij hadden gaarne in Broek blijven wo-
nen, doch er was voor ons geen passende
woning en wij moeten de dienstwoning
verlaten, wel niet direct, doch binnen
afzienbare tijd en wilden het hiet op
het laatste laten aankomen; Langs deze
weg v/illen. wij onze groeten overbrengen
aan alle vrienden en bekenden, teveel
om het ieder persoonljjk -te doen.

C. Noo^i en echtgenote

Spreuk van de week:

Een Paasei op de kop;tikken !

Wetsv/inkel

iedere eerste donderdag van de maand
van 20 - 22 uur in het Wjjkgebouw
van het Groene Kruis

Voor gezinsverzorging- en bejaarden-
hulp, kunt u zich wenden tot:

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

Jaarverslag van de Stichting
"De Broeker Gemeenschap" over het
jaar 197^.
Bestuur: Na de laatste jaarvergadering
is de heer Deun wegens drukke werkzaam-
heden tussentijds afgetreden. I.v.m. de
bestuursverfciezingen van 1975 heeft het
bestuur bbslbten voor dit resterende
jaar geen nieuw lid te zoeken, zodat
het afgelopen Stichtlngsjaar het be
stuur als volgt was samengesteld: dhr.
H.G.M. te Boekhorst, voorzitter, dhr.
R. Lobbes, penningmeester, mw. B.Bluf-
pand-Sinot, secretares&e^ dhr. M.Jellema
vice-voorzitter, mw. M.Aaftink-Sligchers
en dhr. W.Wiedemejjer als lid van bestuur
In het achter ons liggende jaar is het
bestuur 12 maal in vergadering bijeen ge-
weest.

Deelnemende verenigingen: Het aantal bij
de Stichting aangesloten verenigingen
bedraagt op het moment 26. Dat is 5 min
der dan vorig jaar. Dit komt omdat de
Stichting verenigingen, die na herha^.lde
aanmaningen hun bijdrage niet betaalcen
heeft afgevoerd.
Mededelingenblad: Zoals 'gewoonlyk. is het
afgelopen jaair de Broeker Gemeenschap
iedere twee weken vOrschenen, met uit-
zondering van een kleine onderbreking
gedurende de vakantieperiode. Het be
stuur heeft in het begin van het afge
lopen jaar velO'klachten gehad,dat de
Broeker Gemeenschap niet bezorgd was.
Er is toen besloten en gepubliceerd,dat '
de wagens van de heren G.Mejjn en C.Pels
junior voorzien zouden worden van exem-
plaren van de Broeker Gemeenschap,zodat.
een ieder, die er geen ontvangen had,
deze alsnog op eerder genoemde plaatsen
konden verkrijgen. Het is gebleken,dat
dit een juiste oplossing van het pro-,
bleem is.

Subsidie: Van gemeentewege is de Stich-•
ting over het jaar 197^ sen subsidle
•groot / 500,— verleend.
Activiteiten: De nieuwe opzet van de
Feestweek van het afgelopen jaar is een
groot succes gebleken. Alle verenigingen
hebben op enthousiaiste wijze hpn .mede-
werking aan het welsiagen van deze week
verleend. Het leuke was, dat verschil-
lende verenigingen by de organisatie van
het een of ander totaal afweken van hun
normale activiteiten.

(wordt vervolgd)

Mevrouw de Boer-den Hartog, Dr.
Bakkerstraat 7 heeft gevonden:
een gouden oorringetje !


