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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING „DB DROEKER GEMEB^^SCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De" Broeker Getr.eenschap" ,^'W»B,Blufpand- H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
oinot,Dr,C,BaEkerstro 12, tel. 15^2 tel. 1^65

S ==ACTNDA=;=
3 apr Informatie- en discussiebijeen-

komst Provinciale weg (Leerkamer)
5 apr Toneelgroep Zuiderwoude

(Dorpshuis)
15 apr I, Nut: jaarvergadering (nood-

kerk Keerngouw)
II.P.v.dcA: Openbare byeenkomst

(Concordia)
16 apr I. Plattelandsvrouwen: exotisch

fruit

II.NCVB: Dr. Fideldijdop, kinder-
arts

.12 apr Bejaardenclub: voorjaarsuitstapje
l'l-/27 apr Bloemen- en tuinshow
23 apr/4mei Collecte Asthma-fonds
17 apr Oecoraenische jeugddienst: ds,

Marais mmv Cor-bo "Studio 72"
30 apr Koninginnedag

rcei Dodenherdenking
3 rnoi Bevrijdingsfeest
6 mei Plattelandsvrouwen:

uitstapje Flevo-polder
7 jun Leef-je-uit-en-klieder-in
9 Jun BeJaardentocht

=:=MEDEDELING VAN HET PROVINCIAAL

BESTUUH==~
Gcdsputeerde Staten van Noord-Holland
aaken bekend, dat in verband met het be-
porkte bedrag aan beschikbare iniddelen,
geon nieuwe verzoeken om provinciale
subsidie in monuinenten-restauratie meer

in behandeling genomen zullen worden.
Zulks gerekend vanaf 1 Januari I975i
zodat vanaf die datum reeds ingediende
verzoeken terzijde v/orden gelegd.

=aatschappelijk mm in
BRQEK IN WATERLAND==

Var.uit de Algernene Stichting voor Maat-
schappelijk Werl: Midden-Noordholland zal
met ingang van 11 april a.s. iedere
tweade vrijdag van de maand 's ochtends
van 11-12 uur spreekuur geliouden worden
in het oude gemeentehuis, De Erven 2,
Broek in V/aterland.

leder mens raakt wel eens in de knoei

(inneriyke onrust, je niet meer prettig
voelen, gevolgen van ziekte, sterfgeval,
financiele moeilijkheden, wrijving in het
gezin, op het werk of in andere samenle-
vingsverbanden). Je voelt, dat er iets
aan gedaan moet v/orden. Soms kun Je dat
zelf, maar soms zie Je geen uitweg meer
en wil Je graag eens met iemand praten.-
Juist door erover te praten, ga Je de
oorzaak van het niet meer prettig vojlen
beter inzien en daardoor ontdekken, v;at
er aan gedaan moet worden. Het maatschap-
pelijk werk kan de moeilijkheden niet in-
eens oplossen, maar probeert door good
te luisteren en in samenspraak gezichts--
punten te helpen ontdekken, die de per-
soon in kwestie ontgaan waren. Ook onderH
houdt het maatschappelijk werk kontakten
met huisartsen, wijkverpleging, gezinszorg
schclen on geestelijkheid, gespeci--
aliseerde instanties om mensen zo goed
mogelijk weer op v/eg te helpen, en om te
proberen in de samenleving mee te werke;:
aan het opheffen van oorzaken, die een
goede leefsituatie in de weg staan.
Wanneer het niet mogelijk is het spreek
uur te bezoeken is het maatschappelijk
werk ook telefonisch te bereiken.

Van maandag tot en met vrijdag tussen 10
en 12 uur 's ochtends, tel. 02993-^363=

Bureau Volendam,Zeestr.37

^=OPEOEP==

De verkeerssituatie raaakt een verbeterfng
van de E-10 (SV/-II) in Broek in Waterland
noodzakelijk. Voetgangers, wielrijders en
het doorgaande en afslaande autoverkeer
vragen om een grotere veiligheid. De
eerste plannen kwamen al Jaren geleden
ter tafel, Vanuit Broek rezen hiertegen
grote bezwaren oradat het dorp definitief
in tweeen gehakt dreigde te worden. Het
is inmiddels duidelijk geworden dat het
mogelijk is zowel de verkeersveiligheid
van de weg behoorlijk te verbeteren als



de voetgangerstunnel beter bruikbaar to
maken zonder dat de eenheid van het dorp
vender wordt aangetast. De besluitvorming
IS nu in een stroomversnelling geraakt,
Het is gebleken dat de Jongste plannen
zowel van de Provinciale IVaterstaat als
van het Stedebouwkundig Bureau Zandvoort
(adviesbureau van de Gemeente) bij de ge-
i'nteresseerde inwoners van Broek goed-
deels onbekend zijn. Daarom nodigen wij u
u:lt voor een INFOPMATIEBIJEENKOMST MET
DISCUSSIEMOGELIJKHEID OP DONDERDAG,

3 APRIL 's AVONDS CM 8 UUR IN DE LEER-
KAMER AAN HET KERKPLEIN.

Het is een zaak die ons allemaal aangaat.
Daarom rekenen wij op uw komst.
De initiatiefnemers:

J.. Boom, J. Dogger, H.J. van Os, J. van
dar Snoek en F. van Woudenberg-

==COLLECTE BEJAARDENTOGHT==

Een dezer dagen zal bij u weer worden aan-
gebeld met het verzoek een bijdrage te ge-
ven voor de jaarlijks terugkerehde uit-
gaansdag van de bejaarden uit onze ge
meente. Zoals u wel zult begrijpen,zjjn de
kosteh van dit evenement de laatste 3a;ren
eanzienlijk gestegen. In het vorige jaar
waren de kosten (/^400,-) zelfs niet eens
meer te dekken uit de opbrengst van de
collecte (/3SOO,-). Gelukkig konden we
toen het verschil nog betalen uit de
zeer bescheiden^ reserve. Voor dit jaar
ziet het er nog ongunstiger uit. De prijs
van de bussen is alleen al met 1/3 geste
gen en komt daardoor op + /2500,-. Over
de verdere kosten van deze dag spreken we
dan nog maar niet eens. Om dit sociale
gebeuren, in deze op zovele terreinen
sterk veranderende tyd toch te kunnen
doen plaatsvinden, verzoeken wij u de col-
lectant(e) bij zijn (haar) bezoek niet te-
leur te stellen en dankzij uw gift de be-
jaarde medebewoner van ons dorp een fijne
d'ag te bezorgen. U bij voorbaat hartelijk
dahkend voor uw gift,

namens de commissie autotocht

bejaarden, C.J.M. Gerssen

==:MIJ. TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN==

Dinsdagavond 15 april aanvang 20.50 uur
in de noodkerk aan het Keerngouw zal het
bestuur van het Nut voor het algemeen zijn
jaarvergadering houden. .j

=:=NIEUWS VAN DE BEJAARDENCLUB=:=:

11 5 april a.s. toneelavond in Zuiderwoud(
Ds toneelgroep "Zuiderv/oude" brengt "De
terugkeer van Suske Perdaems" voor ons teri
tonele. Dhr. Plas zorgt voor vervoer en medewerking in_ zo kort mogelijke tyd
eerste bus vertrekt om 7»30 uur precies
van de Parkeerplaats; de tweede en vol-
gende bus + 15 min. later bij de Stenen
brugc Het bestuur vraagt een bijdrage van"
/2,—' p.p. Ook niet-leden zijn welkom.
Gaarne deelname-opgave bij het bestuur.
2_r_ Dinsdag, 29 april ons voorjaarsuit-
otapje.- voorlopig prograrama vertrek + 10
uur-. Bezoek aan het van Gogh-museumc-

1 uur koffiepauze in het A'damsebos
Tbrood meenemen). 2 uur kleine wandeling
en rondrit daarna, zo raoge.l^Jk bezoek aan
de'^Aalsmeerse bloemenveiling om .vervol-
gens via Uithoorn - Abcoude naar de
"V/itte Bergen" bij Laren te rijden voor het

; C
iner. Om + 8 uur weer thuis, Leden geen
osten. Theeschenksters /10,-. Indien
laats, niet-leden /22,50 P«P* Opgave tot
5 april.
. Is er belangstelling voor een middag
oorstelling van de film "Rooie Sien"?
o ja, dan spoedig opgave bij het bestuur.

==P«v.d,A==

e afdeling Broek in IVaterland van de
artij van de Arbeid organiseert dinsdag,
5 april een openbare bijeenkomst te
0 uur in Cafe Concordia, Dorpsstraat 1
e Broek in V/aterland, spreker zal zijn
edeputeerde W. van der Knoop, gedepu-

^eerde van Ruimtelijke Ordening en Volks-
uisvesting in Noord-Holland. Hij zel spre-
en over het provinciaal beleid inzake
uimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. ;
it in betrekking tot het streekplan Wa- ;
;erland, de overloopprobleraatiek en de
onsequenties van bovengenoemde voor klel-
e landelijke gem^enten.

==BURGERLIJKE STAHD== - : '
ndertr.; Pieter Goedmaat, 21 jaar "en

Alida Hendrika Yersteegh, 19jr«i

==IVAT DENKT U VAN EEN DORPSHUIS ?==

radat binnen afzienbare tijd het oude
choolgebouw met noodlokalen, aan het

Roomeinde buiten gebruik raakt, heeft het
Gemeentebestuur een commissie benoemd,die;
nagaat in hoeverre het oude schoolgebouw

en andere bestemming zou kunnen krijgen.
Van diverse kanten is reeds de suggestie.
geopperd er een "Dorpshuis" van te maken.^
'.n onze gemeente is een groot gebrek 'an •
lassende verenigings-akkomodatie. Diverse;

verenigingen beschikken thans over onvol-!
doende ruimte voor het uitoefenen van hun:

aktiviteiten. De commissie van. advies heeft

zich nu in eerste instantie tot alle vere
nigingen,instellingen en groeperingen in ;
iroek in V/aterland gewend voor een eerste!

peiling naar de belangstelling voor een
dorpshuis of gemeenschapshuis.

'u kan het zijn,dat een vereniging of groe-
pering deze brief niet heeft ontvangen; u
mnt deze alsnog aanvragen op het sekreta--
riaat van de commissie; de Woudweeren 8,
el. 1AA5. De beantwoording van de vragen
n deze brief gesteld, worden uiterlijk
5 april a.s. op het sekretariaat terug

verwacht. Daarna ligt het in de bedoelingi
van de commissie om met degenen, die posi-
tief gereageerd hebben in nader overleg
te treden. De commissie hoopt met uw al-

tot een voor ons alien gunstig advies aan
het gemeentebestuur te komen.

De commissie van advies.

De commissie is als volgt samengesteld:
dhr.A.G.Mater, voorz.,namens gera.-bestuur
dhr. J.G. Wijnbeek,namens prov.opbouworgaan
mw.G.Gulje,sekr. ) aangezocht door
mw.B.Blufpand-Sinot) de Broeker Ge-
dhr.P.V/aterdrinker ) meenschap

Spreuk van de week;.

W e g w e z e n !



t--»

^^NIEUWS VAN HET". C-OMITE== •

-I-

Een behoorlijk aantal opgaven voor deel-
name aan de optocht op 5 mei a.s. is
reeds binnen. Hot blijft echter nog mo-
gelijk nieuwe deelnemers in te schrijven.
)it kunnen zijn straten c«q. buurten,
maar ook andere groepen of individuelen.
Opgaven s.v.p, bij raevrouw Blufpand (adres
ziie ommezijde),

-II-

Aan de optocht-deelnemers wordt verzocht
een korte beschrijying en omschrijving te
maken van datgene,. wat uitgebeeld wordt.
;)e bedoeling is, .dat deze beschrijving
ter hand wordt gesteld aan de jury, zodat
die met zoveel mogelijk pactoren rekening
kan houden. U kunt daarin de naar uw me-

ning noodzakelijke informatie voor een
goede beoordeling verwerken.
Gaarne in 5"V0ud ihleveren voor 15 april
a.s. bij mevrouw..Blufpand.

-III-

Voor bediening in de feesttent op de
avond van 5 raei worden nog enige vrijwil-
igers(-sters) gevraagd. Aanmelden s.v.p.

mevrouw Reijnders, Wagengouw 7»

-IV-

Voor de gehele feest-toestand van 2k april
tot en met 5 inei wordt een apart program-
ma boekje gemaakt. Bij het volgende nummer
van dit blad wordt dit bijgevoegd. Ook de
bekende rijdende winkels zullen een voor-
raadje van dat boekje bij zich hebben.

De jaarlijkse collects voor het Asthma-

fonds is dit jaar op 25 april - 4 mei

1975.

Wij vertrouwen op een nog groter suc-

ces dan dat van 't vorig jaar !

H.J.Mv van den Beld-van Delft

==GYMNASTIEKVERENIGING "SPARTA"==

iNu de nieuwe gymnastiekzaal van het in
aanbouw zijnde scholencomplex bijna ge-
reed is, een prachtige accomodatie, waar-
yan SPARTA ook gaarne gebruik zal gaan
.maken willen wij u nog eens attent maken
op onze aktiviteiten.
Wat is SPARTA ?

Een bloeiende gymnastiekvereniging voor
i.jeugd en ouderen. ....
jBovendien een afdeling triramen voor dege-
i'nen, die hun conditie op peil v/illen hou-
iden. Sinds ruira een jaar ook een zelf-
Istandig opererende afdeling tafeltennis,
jdie nog steeds groeiende is. Met twee
:teams wordt reeds in competitie-verband
fgespeeld. Hierbij worden zeer goede re-
;:sultaten behaald.
iNaaSt deze aktiviteiten wil SPARTA ook

}andere zaalsporten gaan stimuleren. Wij
Idenken hierbij aan volley-ball, basket-bal
ien zaalhandbal..Wij weten dat hieraan be-
ihoefte bestaat gezien de vele vragen die
iwij hierover reeds ontvingen. Gaarne zou-
iden wij deze aktiviteiten bundelen in een j
•^/ereniging. 1

Wij verzoeken daarora iedereen, die belang-
stelling heeft voor een van bovengenoemde
sporten kontakt op te nemen met fen van
onderstaande genoemde personen:

dhr. G. Komen, Dr.Bakkerstr,17,tel. l682
dhr. J. DobberjNoordmeerw. 2, tel. 1513
dhr. H. Valk, De Vennen 4, tel. 1724

==UITLOTING OBDIGATIES=^

"HET GROENE KRUIS"

Notaris J.B. Uyt den Bogaard te Edam
raaakt bekend, dat bij de op 21 raaart 1973
gehouden loting van schuldbewijzen van
"Het Groene Kruis" zijn uitgeloot de
schuldbewijzen van voornoemde lening,'
welker letter begint met A tot en met J
en nummer eindigt op de cijfers;
17 - 21 - 25 - 78 - 96
Deze schuldbewijzen zijn vanaf 1 mei
1975 betaalbaar ten kantore van de Rabo-
bank "Broek in Waterland", Nieuwland 27.

Mogen-wij u helpen herinneren dat:

"Het Groene Kruis" u verzekert tegen de
volgende kosten:

1. Zuigelingen- en kleuterzorg
2. Verpleging van thuisliggende zieken
5. Uitleen van verplegingsartikelen
4. Dieetadviezen door deskundige die-

tisten

5. Cursussen voor a.s. moeders en voor
jonge ouders

6. Zwangerschapsgymnastiek, bejaarden-
gymnastiek.

Dit alles voor / 25?— per jaar aan con-
tributie. Indien u nog geen lid bent,
kunt u met de hieronderstaande adressen
telefonisch kontakt opnemen.

Telefoon 1255
" 1659

1559
" 1491
" 1514
" 1563

Zr. J. Grouse

Mw. Schipraolder
mej. G. Bont
mej. I. Lobbes
raw. De Jong
dhr. G. vsin Velden

=:=INSCHRIJVING NIEUVJE KLEUTE^==
voor het schooljaar 1975/78

Gelegenheid tot het inschrijven van uw
kleuter voor het komende schooljaar
wordt u gegeven op maandag, 28 april

dinsdag, 29 april
donderdag, 1 mei
vrijdag, 2 mei

van 15.30 - 16.00 uur op de scholen zelf

Openbare kleuterschool "De Havenr^kers"
Nieuwland - teli 1949
hoofdleidster: mw. Dorresteijn

Openbare kleuterschool "Kleutervreugd"
Corn. Roelestraat 1 tel. 1355
hoofdleidster: mw. De Lange

BLOEMEN BESTELLEN

"A r o s a" .bellen

Galggouw 28 - Broek in Waterland
tel. 1684 - b.g.g. 020 - 731 524



vervolg verslag van de Stichting
"De Broeker Gemeenschap"over het jaar •
197^:
Activiteiten; De nieuwe opzet van'de
Feestweek van het afgelopen jaar is een.
groot succes gebleken. Alle verenigingen
hebben op enthousiaste wijze hun medewer-
king aan het welslagen van deze week ver-
ieendo
Het leuke was, dat'verschillende vereni
gingen bij de organisatie van het een of
ander totaal afweken van hun normals ac

tiviteiten. En zo was er in een feestelijk
met vlaggetjes versierd Broek een week
lang van jong tot oud veel te doen.
Het openluchtbal had ook een verandering
ondergaan, de entree was gratis, de Gouw-
zeekapel bijzonder gezellig en het weer
goed, en daardoor de opkomst veel groter
dan voorgaande jaren. De Oudhollandse
markt met de os en de smid als trekpleis-
ter was een feest op zicho
Ook dit jaar heeft de Broeker Geraeenschap
weer een contactavond voor nieuwe bewo- -

ners georganiseerd. Heel wat van de nieu
we ingezetenen hadden aan de uitnodiging
gehoor gegeven, het werd een gezellige en
geslaagde avond.
Op voordracht van de Broeker Gemeenschap
heeft de heer Wiederaeijer dit jaar zitting
genomen in de Commissie Beschermd Dorpsge-
zicht.

Met de Sinterklaasviering heeft de Stich
ting zich dit jaar niet willen bemoeien,
Er was reeds zoveel rond dit feest geor
ganiseerd, dat het De Broeker'Gemeenschap
niet raadzaam leek daar ook nog aan mee
te doen.

Samen met de Oranjevereniging is de Broe
ker Gemeenschap•op het moment bezig met
de voorbereidingen van het aanstaande
j?-mei feest o
7ot zover het jaarverslag.

? ==FEESTIVEEK== •
(let bestuur vaii de Stichting De Broeker
Gemeenschap heeft zich al weer beraden
over d-e aanstaande feestweek. Deze valt

dit jaar in de peri ode 9 t/m 17 '.augustus.
De kermis duurt van 13 t/m 17 augustus.
In de jaarvergadering is gebleken, dat de
Opzet van het vorige jaar in grote trekker
goed is bevallen en dat deze ook voor dit
jaar weer kan worden gevolgd.
Dit betekent, dat op een aantal vereni
gingen wederom een beroep wordt gedaan
Jets te organiseren in de genoemde week.
Die verenigingen, welke ook vorig jaar
iheededen, zullen rechtstreeks worden aan-
geschreven.
Het kan natuurlijk ook best zijn, dat an-
ders verenigingen (die dus vorig jaar er
niet bij betrokken zijn geweest), nu ook
^raag mee zouden willen doen. Deze vereni
gingen wordt verzocht om voor 1 mei a.s.
contact op te nemen met mevrouw Blufpand
(adres zie boven).
Gok zij, die v/ellicht het bestuur van de
|tichting willen attenderen op mogelijke
ideeen voor de feestv/eek, kunnen dat mede-
delen aan mevrouw Blufpand.

==VAN HET GEMBENTEBESTUUi^=
Het komt de laatste tijd vrij regelmatig
voor, dat aanvragen tot het verkrijgen
of verlengen van paspoorten ons pas be-
reiken, als men op het punt staat er bin-
nen enkele dagen gebruik van te maken.
Dit•levert meestentijds problemen op, die
bij eerdere aanvraag kunnen worden voor-
komen.

IVij verzoeken thans een ieder, die plannen
heeft zijn vakantie in het buitenland door
te brengen zijn/haar paspoort te controle-
ren op de geldigheidsduur.
U dient ervan uit te gaan, dat het momen-
teel 5 weken duurt alvorens het docu'":ent
u ter hand kan worden gesteld.
Houdt u daar rekening mee I!!
Prettige vakantie !

Uw bruiloft - receptie of

familiefeestje

wordt uitstekend verzorgd door:

RESTAURANT "CONCORDIA"

annex slijterij

Dorpsstraat 1. - Broek in Waterland
tel. 1206

eerste donderda g van de

maand V/ETSWINKEL

van 20 - 22 uur in het Wjjkgebouw

van "Het Groene Kruis".

Voor gezins- en bejaardenhulp

kunt u zich wenden tot:

Mevrouw Van Montfrans - tel. 1273

Havenrak 27 of

Zr. Grouse, Nieuwland - tel. 1255

Mevrouw F. Brouwer, Broekermeerdijk 6

tel. 02905 - 1^12

GEDIPLOMEERD PEDICURE

Behandeling na afspraak, ook aan

huis. - Op advies van de dokter

ook aanmeten van steunzolen en

elastieke kousen.

WORDT DONATEUR VAN DE

BROEKER GEMEENSCHAP I!


