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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE SnCKTING „DE DROEKBR. GEMEENSCRAP'

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap", Mw.B.BXufpand-
Sinot, Dr.C.Bakkerstraat 12,tel. 1562

18/19

20 mrt

==AGENDA==

mrt Inschrijving nieuwe leerlingen
lagere scholen Broek in Water-
land en Zuiderwoude

I. Jeugdcentrum: "Left Side"
II. Toneelver. "Tracht" uitvoering

(Dorpshuis Zuiderwoude)
Nut: Lezing hr. Houtman
Openbare ledenvergadering PvdA
Plattelandsvrouwen:
brandweeravond

Broeker Koor: uitvoering
(Dorpshuis Zuiderwoude)
Vergadering gemeenteraad
Jeugdcentrum: film "De onover-
winnelijken"
NH-Kerk jeugddienst: ds Biemond
Westgraftdijk, m-m.v. Jeugdfan-
fare Westgraftdijk
Toneelver. "Uitdam": uitvoering
(Dorpshuis Zuiderwoude)
NCVB: Mw, T.H. Attema-Roosjen
"Het vierde kruiswoord"
NCVB: Mw- M- de Zwart, maatschap-
pelijk werkster
Bejaardentocht
Plattelandsvrouwen; Uitstapje
Nut: studenten-serenade-orkest

(NH Kerk)

23 mrt
24 mrt

25 mrt

2V mrt

30 mrt

3 apr

4 apr

apr

14 apr

12 mei

17 mei
20 mei

30 mei

==WAARSCHUWING==

Herhaaldelijk is de laatste tijd in onze
omgeving en ook in ons dorp in woonhuizen
ingebroken. Een uitermate onprettige er-
varing voor degene die het overkomt.
De politie wil graag worden ingelicht
als u een auto opmerkt waarmee de be-
stuurder zich verdacht gedraagt- Noteer
in voorkomende gevallen even het kente-
ken en geef het door aan de politie.

==PARTIJ VAN DE ARBEID=:=

Op woensdag, 24 maart om 20.00 uur is er
weer een openbare ledenvergadering van
de P.v.d.A. in de bijkerk aan de Keerngouw
Agenda
1. Opening; 2. Notulen; 30 Ingekomen

Redactie~adres mededelingenblad;
H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
tel. 1465

3» Ingekomen stukken;
4. 1?^-filosofie van Duisenberg;
5« Ontwikkeling in Angola;
6. Verstedelijkingsnota;
7" Gemeenteraadszaken;
8. Huurverhogingen per 1 april;
9- Verkoop gemeentewoningen;

10. Sneldienst NZH op trajekt Volendara/
Edam - Amsterdam

11. Rondvraag; 12. Sluiting.

^=PAASINLEVERING VAKANTIEBONNEN:==

Woensdagavond a.s. tussen 19-00 - 21.00
uur kunt u 30 dagzegels inleveren.

P. Kooijman,
De Vennen 13

==K00R "BROEK IN WATERLAND"==

Concert te geven door het gemengd koor
"Broek in Waterland" ra.m.v. folkloris-
tische dansgroep "Paloina" en accordeon-
vereniging "Concertina" op zaterdag, 27
maart in het Dorpshuis van Zuiderwoude,
aanvang 8 uur. Na afloop gezellig samen-
zi jn.
Entree: f 3i50, kinderen beneden l4 jr.

/ 2,50
Kaarten verkrijgbaar bij:
J. Bruijn, Zuideinde 22 en Mw. W. Posch,
Havenrak 33i beiden te Broek in V/aterland,
en bij mw. R. de Waart, Dorpsstr 24A te
Zuiderwoude.

==STICHTING 'MENSEN IN N0QD'==

Evenals vorige jaren is er v/eer een in-
zamelingsactie van de Stichting "Mensen
in nood". Heeft u goede gebruikte kleding
schoenen e.d. op te ruimen, alles is van
harte welkom. Kijkt u uw kasten even na,
er is vast wel weer iets b;j dat u kwijt
wil. U kunt dit brengen voor 3 april op
de volgende adressen:
mw. S. Pronk-Lof, Dorpsstraat 60, Zuider
woude, T. Meijn.-Haverhoek, Uitdam-nr- 23



^=KLEUTERBALLET=:=

Per abuis is in de vorige Breaker Ge-
meenschap een verkeerde datum vermeld.
Pas op vrijdag, 2 april start het kleu-
terballet in de oude Oolo-school van

3«.^5 - ^»30 uuro
Opgaven bij: mv/„ Vod« Lugt,

DroCoBakkerstr 1^, tel«13l8

==WEDSTRIJD STEEm/ERPENrr^

Op zaterdagmorgen 20 maart a«So vindt
op het gemeentelijk sportterrein een wed-
strijd plaats tussen de besturen van de
steenwerpersclub en de VoVo S.DoOoB.
SoDoOoBo heeft de uitdaging van de steen-
werpers aanvaard om de "stenen te krui-
sen"o Aanvang: ^ 10,00 uur nom,

==BABY-SIT»CENTRALE==

Hierbij delen wij u made dat met ingang van
20 maart a^s?.;de. baby-sit-centrale niet
meer door'-m^rbuw 'EffgTelsma zal worden
waargenomen. Per 20 maart zal mevrouw
Kruidenier, Molengouw. bij 48, tel,
02903-1636 da baby-sit-centrale beharti-
gen, Mede vragen wij enige nieuwe raeis-
jes en jongons welke bereid zijn zo nu
en dan op te passen, Leeftijd: vanaf
l4 jaar, Opgave bij mw, Kruidenier,

==BEJAARDENCLUB BROEK IN W.==

De Bazar gehouden,' woensdag, 3. maart j»l
is zowel 's middags ,als 's avonds een
succes geworden, Ongelooflijk veel arti-
kelen in allerlei vorm zijn ons ter
beschikking gesteld, Veel bezoek en een
uitstekende st-etomabg--hebbeh-gezorgd voor
een goed fihancieel resultaat, Netto re
sultant van Bazar en verloting was
Hh f 3100, — o ledereen welke tot dit re-
sultaat heeft bijgedragen, onze bijzondere
dank, De volgende prijzen zijn nog niet
afgehaald: —sprei. op 552 -roodl-otj •spons
op 459 roodlot, fles" lAfijh' op 364 roodlot,
bloeiend plantje op 135 roodlot en asbak
op 88 roodlot...Afhalen bij J. Nierop,
De Draai 1, alhier.

•.===WONINGEN IN PURMEREND==
De geraeente Purmerend heeft besloten
enkele flatwoningen in de V/ijk Overwhei*e II
aldaar beschikbaar te stellen voor woning-
zoekenden uit Waterland., Het betreft

4-ka,i;tierflats mev .een huu'rprijs va,h

nog hartelijk danken voor uw gelukwen-
sen en alles wat wij die avond ontvangen
hebben. Ook was het voor het bestuur een

groot genoegen, dat op deze avond, na
een lange afwezigheid, de heer G.Hoetraer
weer aanwezig was, die vele jaren als
secretaris/penningraeester zoveel werk
heeft verzet voor de vereniging.
De heer J. Nierop haalde vele oude her-
inneringen op over het wel en wee van de
vereniging. De heer P. Roos kreeg een
speldje van de Nederlandse Hoender- en

Dwerghoenderbond, voor de lange jaren
dat hij als lid van de vereniging zijn
beste krachten te alien tjjde heeft gege-
ven, en nu nog altijd in de voorste rij
aanv/ezig is.
Toneelvereniging "Tracht" kwam met een
eenakter op de planken (Wegens vakantie..
....afwezig) wat bij het publiek heel goed
werd ontvangen- De boerenkapel maa.kte
met haar rauziek, dat de. avond leuk en
gezellig verliep. -Zo kan het bestuur- op •
een prachtige avond van dit 50-jarig'be-
staan terug zien^"
En nogmaals hartelijk dank aan- alien, die
daafaan hebben meegewerkt.

wnd seeretaris, L.G. Slagt.

==BURGERLIJKE STAND== ' •

Geboren:Leo z.v. W« Blaikborn en

H. Breeder

Overl..; Cornelis Meijn,: oud 79 jaar,
e.v. Lo Porsius

Deze week is er zoveel copij ingestuurd,
dat lang niet alles kan worden opgeno-
men. In ons volgend nummer zal hiervoor
plaats worden ingeruimd.

Spreuk van de week;
A1 een kist of krat .

van Lockheed gehad. ?

==IJSCLUB==: • '•
De ledenwervingsaktie van de nieuw-le-
ven-ihgeblazen ijsclub "Broek in Water-
land" is een enorm succes geworden.
Het oude aantal leden bedroeg l43;
18 hebben er bedankt; rest 125o Hierbij
zijn gekomen 370 (driehonderdzeventig).
nieuwe leden. Hierdoor is het ledental

dus gekomen op 495-
Een zeer respectabel aantal dachten we
zo- Bestuur en medewerkers hopen (zullen)!
•dit enthousiasme volledig waar.(te) maken
en niet alleen als sloten en vaarten be-
vroren zijn.

/ 403,10 per maahdo Zij," die in de gemeente
Broek in Waterland ingeschreven staan als
woningzoekenden, kunnen mede van deze aan-
bieding gebruik raaken. Zij dienen hun
belangst ell-•;d^ar-ve<>a?-•t e-r -gemeent e-
secretarie alhier.op te geven.en" wel
vooir 28 "maart" a-s.

Het Gemeentebestuur.

===KLElNbtERENSPORTVERENi(SING===
Voor de Kleindiersport zijn.de 50 jaar
gepasseerd.met een geslaagde. avond op
28 februari j.l. in Cafe Concordia.
De receptie was voor het bestuur over-

weldig.eh.dv vele afgevaardigden van ver-
enigingen waren aanwezig ook van buiten
de gemeente.
Tevens waren aanwezig die mensen waar wij
veel steun van krijgen bij onze jaarlijkse
tent 00nstellingen. Wij will en u alien nog

ledere eerste donderdag van de maand

Wetswihkel II

van 20 - 21 uur in het Wijkgebouw
van het Groene Kruis

Voor gezins- en bejaardenh-ulp

kunt u zich w'enden tot mevrouw

Van Montfrans, Havenrak 27 tel. 1273

liefst. tussen 13»00 en l4.00 uur. V


