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BROEKER GEMEENSCHAP
QRX3AAN VAN DE STICHTING „DE 5ROEKJSR GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redact!er-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap", Mv/.B.Blufpand- H.VV, Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot, Dr.C.Bakkerstraat 12, tel. 1^62 tel. 1^65

==AGENDA==

22 apr I. Bejaardenclub: voorjaarsuit-
stapje

II. Oud-Broek; jaarvergadering
2k apr VVD: openbare bijeenkomst

(Concordia)
2.4/27 apr Bloemen- en tuinshow
25 apr/4 mei Collecte Asthraafonds
27 apr Oecomenische jeugddienst:

ds. Marais mmv Gorabo'Studio 72'
29 apr Vergadering Gemeenteraad
5p apr Koninginnedag
,2 mei Bridge- en Klaverjaswedstrijd
/ (Feesttent)
3 mei Judo-deraonstratie (Feesttent)
k mei Dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsfeest
6 mei Plattelandsvrouwen:

Uitstapje Flevopolder
5l mei Ver. Cud-Broek; foto-puzzletocht
5/6 jun Bevolkingsonderzoek

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

==:MEDEDELINGEN VAN HET FEESTC0MITE==:
Tegelijk met dit nummer van ons blad ont-
vangt u een exemplaar van het feestpro-
gramraa voor de periode 24 april t/m 5 mei
ar.s«, Ook in de bekende rijdende winkels
ligt een voorraadje programme's ter afha-
ling gereed. Helaas moeten wij.nu reeds
enige wijziging aanbrengen.
In verband met de voortdurende regenval
is de plaats van-opstelling van de feest
tent gewijzigd..Zij wordt nu geplaatst
nabij het Bejaardentehuis aan De Draai.
Ifi verband hierraede zal uiteraard ook de

route van de optocht op 5 mei enigszins
mbeten worden aangepast.

Het Comite wijst er-v/ellicht ten over-
vloede dringend op de wagens, die in de
optocht meegaan zo goed mogelijk te be-
veiligen. Het mag .niet gebeuren, dat er
een kind af valt 1 Oofc niet plaatsnemen
op de verbindingsstang tussen trekker en
wagen b.v. Dit veiligheidsaspect wordt
in ieders aandacht aanbevolen.

==MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR=

-I-

In verband met het a.s. vertrek van een

van de personeelsleden v/orden sollici-
tanten opgeroepen naar de functie van
tuinman. Ervaring met plantsoenarbeid
is gewenst. Salaris naar leeftijd;
maximum bij 26 jaar: / 1700,— per maand
bruto.

Sollicitaties in te dienen bij het ge-
meentebestuur v66r 1 mei a.s.

-II-

Het gymnastieklokaal by het scholencom-
plex komt binnenkort gereed. De vereni-
ging Sparta heeft reeds medegedeeld een
aantal uren van het lokaal gebruik te
willen maken. Teneinde tot een zo goed
mogelijke verdeling te komen, dient het
gemeentebestuur te weten of ook andere
verenigingen van de zaal gebruik zouden
willen maken voor sportdoeleinden.
Opgaven daartoe kunnen schriftelijk ter
gemeente-secretarie worden ingediend
v66r 1 mei a.s.

-III-

In de huis-aan-huis-mededeling van het
Gasbedrijf Zaanstreek-Waterland is een
fout geslopen. De levering van gas in
Broek in Waterland begint reeds voor
het seizoen;1975/76 en niet pas voor
1976/77.

==COLLECTE OPBRENGST==
-I-

De collecte voor de hartstichting heeft
opgebracht in;
Zuiderv/oude . f 132,25
Uitdam f 75,95
Broek in Waterland / 819.99 totaal dus

/ 1028,19
Alle collectanten en gevers hartelijk
dsnlc

S.M.Franke-v.Geemen

-II-

De Emmabloemcollecte in onze gemeente
bracht het mooie bedrag van f 526,75 op.



Dank aan alle gevers voor hun bijdrage
en aan de collectajiten voor hun mede-

vvorking.
J. Grouse

==INSCHRIJVING NIEUIVE KLEUTERS=:=

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

dinsdag, 29 "
donderdag, 1 raei

vrijdag, 2 mei
Van 15*30 uur - 16.00 uur - op de scholen
^elf •

openbare kleuterschool "De Havenrakkers"
Nieuwland - tel. 19^9
hoofdleidster; raw. Dorresteijn.

openbare kleuterschool "Kleutervreugd"
Corn. Roelestr, 1 - tel. 1355
hoofdleidster: raw. De Lange

==OPENBARE VERGADERING V.V.D.==

De heer Gerbrand de Jong, Lid van de ' ,
Eerste Karaer en oud-gedeputeerde van
Noord-Holland, zal op donderdag, 24 april
te 20.00 uUr in Cafe Concordia, Dorps-
straat 1 te Broek in Waterland, een in-
leiding houden met als onderv/erp:
"Het.onderneraerskliraaat en de algeraene
econoraische toestand na de oliecrisis".

Na de inleiding is ruirasehoots gelegen
heid tot, discussieren. ledereen is welkoral

==BEVOLKINGSONDERZOEK== .

Op 5 en 6 juni a.s. v/ordt wederora het be-
kende Bevolkingsonderzoek gehouden met
behulp van de z.g. scherrabeeldauto. Het
onderzoek,. in het verleden practisch uit-
sluitend op longafwijkingen, zal enige
wijziging ondergaan.
In verband met de sterke daling van de
tuberculose kan thans. de leeftijdsgrens
voor deelnarae aan het onderzoek worden

opgetrokken tot 30 .jaar. Onder deze leef-
tjjd korat praktisch geen tuberculose raeer
voor.. Voor de oudere mensen kunnen we dat
niet zeggen. Met het stijgen van de leef-
tijd neerat ook de tuberculose toe. De tu
berculose vorrat echter geen probleera raeer
raaar voor laatstgenoemde leeftydsgroep is
het nog niet zo dat met de bestrijding kan
worden gestopt. Bovendien doet zich het
feit vopr, dat boven de 40 jaar, vooral
by mannen, de longkanker veelvuldig voor-
kprat, een ziekte, die wil zij een raoge-
lijkheid hebben om met enig succes be-
streden te worden, in de eerste plaats
een tijdige opsporing vereist. Verder zijn
er de hart- en vaatafwykingen, zover deze
rontgenologisch zijn te ontdekken, die
zich ook voornaraeiyk voordoen by mensen
van 40 jaar en ouder.
Juist in verband met het vinden vain de
hiervoor genoerade afwykingen is overge-
gaan tot het inschakelen van nieuwe ront-
genapparatuuf met een groter filraformaat,
de z.g. 100 mm Odelca, die raeer raogelijk-
heden geeft voor het-tydig ontdekken van
de niet tuberculeuse-afwykingen.
Het onderzoek zal by -wyze van pi^oc^f wor
den uitgebreid met een urine-onderzoek
ter opsporing van eventuele suikerziekte

en nieraandoeningen.
De resultaten van het rontgenologisch
borstonderzoek worden op de gebruikelijke
wijze aan het consultatiebureau doorgege-
ven. Indien op grond van de foto nog een
nader onderzoek nodig geacht wordt, ont-
vangt u van laatstgenoerad bureau een op_
roep.

Eventuele afwjjkingen by het urineonder-
zoek v/orden do orgegeven aan uw huisarts.
In dat geval ontvangt u zelf ook een be-
richt ora u bij uw huisarts te vervoegen.

In onze volgende nuraraers zal op een en
ander verder worden ingegaan.

==:BURGERLIJKS STAND==

Geboren: Joris z.v. E. Engelsraa en
A.M.C. Dekker;
Jolanda d.v. A.J. de Vos en

J. Raven.

Gehuwd: Pieter Goedraaat, 21 jaar en
Alida H. Versteegh, 19 jaar.

==DANKBETUIGING==

Hierby wil ik een ieder die belangstel-
ling heeft getoond tijdens mijn ver-
blijf in het ziekenhuis en bij raijn
thuiskomst heel hartelijk danken.

J. Dobber-Molenaar,•
Havenrak 15, Broek in W.

eerste donderdag van de

raaand WETSWINKEL

van 20. - 22 uur in het Wykgebouw

van "Het Groene Kruis".

Voor gezins- en bejaardenhulp
kunt u zich v/enden tot:

Mw. Van Montfrans - tel. 1273
Havenrak 27 of . "

Zr. Grouse, Nieuwland- tel. 1255

Uw bruiloft - receptie of
farailiefeestje

wordt uitstekend verzorgd door:

^ RESTAURANT "GONGORDIA"

•- annex slijterij •

Dorpsstraat 1 - Broek in Waterland
tel. 1206

Mevrouw F. Brouwer, Broekerraeerdyk 6
tel. 02903 - 1412

• GEDIPLOMEERD PEDICURE

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

kousen.

wordt donateur.......

van de Broeker Geraeenschap.'.H:

Spreuk van de week:
Voor zeven knaken op een rij,
krijgt u deel III erbij.


