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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VyW DE STICHTING »DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap".Mw.B.Blufpand-
S4.not, Dr-.C.Bakkerstr.12, tel. 1562

=rrAGENDA==

k mei Dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsfeest
6 mei Plattelandsvrouwen:

Uitstapje Flevopolder
31 mei Ver. Oud-Broek in Waterland:

f oto-puzzletocht
5/6 jun Bevolkingsonderzoek

7 jun I. Leef-je-uit-en-klieder-in
II. Uitstapje Kleindierensport-

vereniging ,
'9 jun BeJaardentocht

==RICHTLIJNEN NATIONALE HERDENKING==

Ook dit jaar zal weer zoals gebruikelijk
op k mei. de, Nationale Herdenking plaats
vinden. van alien, die tijdens de Tweede
r/ereldoorlog in het belang van ons land
zijn gesne.uveld. Hoewel in onze gemeente
geen "stille tocht" of iets van dien
aard plaats vindt, ware toch zoveel moge-
lijk aansluiting te zbeken by de hieron-
der volgende richtlynen.
1. van *s avonds l8.00 uur tot zonsonder-
gang zullen van alle openbare gebouwen de
viaggen halfstok worden gehangen. Parti-
culieren wordt verzocht deze gedragslyn
te volgen.
2. Van 19*^5 nur af tot 30 seconden voor
20-00 uur zullen. de klokken van alle ker-

ken luiden.

3* Van 20.00 uur tot 2 rainuten daarna
zal op de herdenkingsplaatsen volkomen
stilte in acht v;orden genomen. Aan de
burgery wordt verzocht deze plechtige
stilte overal en algemeen in acht te ne~
men,

^i Alle horeca-bedrijven dienen in de pe-
riode 19-30 - 20,30 uur hun exploitatie
zodanig in te richten, dat daaraan het
v^rmakelykheidsaspect ontbreekt. Dit
h.Qudt b.v. in het stilzetten van juke-
boxen, speelautomaten, e.d.
5» Gedurende de periode 19-30 - 20.30 uur
dienen zowel van horeca-bedrijven als van
ahdere bedrijven de buitenverlichting
(neon-buizen en lichtbakken) te worden
gedoofd.

Redactie-adres mededelingenblad:
H.W. Eppenga, Buite'nweeren 1,
tel. 1^65

=:=MEDEDELING VAN HET GEMEENTEBESTUUR==

-I-

Op maandag, '5 mei a.s, wordt (uiteraard)
geen spreekuur gehouden door de leden
van het gemeentebestuur. Daarvoor in de
plaats zal nu dit spreekuur gehouden
worden op maandag, 12 mei a.s. van
19-30 - 20.30 uur (Kerkplein 6)'.

-II-

In verband met Hemelvaartsdag wordt het
huisvuil die week opgehaald op vrydag.
9 mei.

^=MEDEDELINGEN 5-MEI COMITE==
Door het veranderen van het terrein,
waar de feesttent staat, moet ook de
route van de optocht op 5 mei gewyzigd
worden. Deze wordt nu: IVagengouw - Hel-
lingvjeg - Eilandweg - Prov. weg - Dorps-
straat - Havenrak - Kerkplein - De Erven
(heen en terug) - Kerkplein - Keerngouw
Oosteinde - Binnenweeren - Burg. Paul-
plantsoen - Parallelweg - Prov. weg -
Corn. Roelestraat - Molengouw - De Draai
Onderweg wordt een rustpauze (sanitaire
stop) ingelast. Vify herhalen het verzoek
uit het' feestprogramma om de genoemde
straten zoveel mogelijk autovry te houden
om de passage van de optocht niet te be-
lemmeren.

Viaggen uit s.v.p. !

==5 MEI-FRIJSVRAAG==:
Het ligt in de bedoeling dat u by de v/a-
gen van de Buitenweeren en Moerland een

prijsvraagformulier krygt uitgereikt.
Wy verzoeken u daarvoor pen of potlood
mee te nemen. De formulieren kunnen op
diverse plaatsen in een bus worden gede-
poneerd.
Uiteraard zijn bewoners van Buitenweeren
en Moerland van deelneming uitgesloten.

Spreuk van de week:

5 mei: vlaggetjesdag I



-AAN DE DEELNSMERS AAN DE BEJAARDENTOCHT-

Zoals u ongetv/ijfeld al in de agenda zult
hebben gelezen, wordt de bejaardentocht
gehouden op maandag, 9 juni a.s. Als
reisdoel hebben we dit jaar Rotterdam
uitgekozen, waar v/e een rondvaart door de
havens gaan maken. Ook nu geldt weer als
eis voor deelname, dat betrokkene dit
.jaar 65 moet zijn of worden. Voor echtpa-
ren geldt dat een van beiden deze leeftijd
moet hebben bereikt of zal bereiken. Die-

genen, die vorig jaar reeds zijn meegeweest,====
en zij, die dit jaar 65 worden, ontvangen
een dezer dagen persoonlijk een uitnodiging
tot deelname. Zij, die geen uitnodiging v-
ontvangen hebben en toch mee willen, kun-
nen zich aanmelden bij de volgende adressen
J.Grift, Wijk II-3I, Zuiderwoude, tel. 1570
J. Honingh-van Geemen, IVijk III-36a,
Uitdam, tel , 1789
D, Bouv/es, Dr.G.Bakkerstr.1, Broek in W.
G. Franke, Nieuwland 1, Broek in V/,tel.1^52
C,J.M. Gerssen, Buitenweeren 29, Broek
in W., tel. 1659.

Namens de coramissie.autotocht

: - bejaard-en," G.J.M. Gerssen.

==NUTSBIBLIOTHEEK==

In plaat:S van 5 mei en 8 mei a.s. is de
Nutsbibii'Otheek geopend op dinsdag, 6 mei
a.s, 's avonds van 7 - 8 uur.

==GEVONDEN....==

Double-horloge op het Kerkplein.
Te bevragen bij M. Lof, Moerland 7^
tel. 1909.

^-TREKKING SDOB-VERLOTING==

Dyer de 2e trekking van de grote verloting

==BURGERLIJKE STANDss

Geboren; Ceriel Daniel z.v. J. Prijs en
J.C. de Jongh;
Anna Elisabeth d.v. G.H. Nobels

en E.A*M. Duncker.
Ondertr.;Han Keff, 26 jaar, en Marjan

Kroonenburg, 25 jaar,
Pieter Goedmaat, 21 jaar en
Alida H. Versteegh 19 jaar,
Jansje J. van der Velden,
oud 8^ jaar w.v, E.H. Stove.

Gehuv/d?

Overl•:

WETSWINKEL

eerste donde'rdag van de

maand•

van 20 - 21 uur in het V/ijkgebouw van

het Groene Kruis.

==EXAMENS BRANDVVACHT 1e KLASSE==

Enkele weken geleden is door de heren
A. de Boer, D. Broeder, Th. van Gog,
M. Gentenaar, J. Goedmaat en J. den
Rooijen met goed gevolg deelgenofflen_.aan
het examen Brandwacht 1e klasse.

Het is verheugend, dat leden van een
geheel vrijwillig brandweercorps de in-
zet hebben getoond om een groot aantal
avonden zodanig te besteden dat zij dit
geheel op de theorie gebaseerde diploma
konden behalen.

Nogmaals onze felicitatie.
Commandant der vrijwillige
brandweer,
J. Nierop jr.

=:=VISAKTEN==
van de voetbalvereniging "SDOB" blijken nog-Het gemeentebestuur maakt bekend, dat
al wat misverstanden te bestaan. Daarom wederom visakten kunnen worden afgehaald
Igkt het ons nuttig hierover enige inforraaHer geraeente-secretarie.
tie te gevenv '"elnu, omdat de lotenverkoop
tot nu toe is tegengevallen, is aan de
Minister van Justitie enig uitstel van de
verschillende trekkingsdata gevraagd.
Inmiddels is het gevraagde uitstel verkre-
gen. De eerstvolgende (2e) trekking zal nu
plaatsvinden ten.overstaan van notaris mr.
M.A. IVisselink, te Purmerend, op dinsdag,
6 mei aanstaande 's middags om drie uur.

=^MENSEM IN NOOD==

Namens de stichting "Mensen in nood" wor
den alle gevers en medewerkers hartelijk
dank gebracht voor het slagen van deze ac-
tie •

De opbrengst van Broek in V/aterland en Zui
derwoude was 2000 kg.

L.G, Huis,Broek in Waterland.

==KLEINDIERENSPORTVERENIGING==
Het jaarlijkse uitstapje van deze vereniging
gaat dit jaar naar het 't Loo, bezichtiging
koninklijke stallen en naar het oude dorpje
Bronkhorst aan de IJssel.
Op zaterdag, 7 juni a.s. vertrek Parallel-
weg 1 om 8 uur. De koffietafel zullen we
in het restaurant bij de Julianatoren ge-
bruiken.

IVie met dit reisje mee wil, kan zich voor
inlichtingen wenden tot;
J. Roos, V/agengouw. 2a,. L.. Slagt, Dorps-
straat 8, P. Roos, Belmermeer 2,tel. 13^6

In verband met de hieraan verbonden werk

zaamheden kunnen deze worden verkregen
in de periods van 9 mei tot en met
16 mei 1975, van 's morgens 8,30 tot
12.30 uur.
De kosten van de diverse akten zijn:
Bijdragebewijs f 5* —
Kleine visakte / 11<75
Grote visakte / 33,—

Voor gezins- en bejaardenhulp

kunt u zich wenden tot:

Mevrouw Van Montfrans - tel. 1273

Havenrak 27 of

Zr. Grouse, Nieuwland - tel. 1255

LJ K 0 0 P
Jonge konijnen.

Edwin van Schaagen, Buitenweeren 3»
Broek in Waterland. - tel. 1^38

==SIMAVI-GOLLEGTE==
De jaarlijkse Simavicollekte(vereni
ging voor directe medische hulp in de
tropen heeft opgebracht f 662,50.Allen
die hieraan gegeven hebben en de col-
lectantes hartelijk dank.

Namens Simavi, G. Mars-de Boer.


