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BROEKER GEMEENSCHAP
OnGAAN VAN DE 5nCJmNG JOE DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Breaker Gemeenschap", Mwe BoBlufpand- Ho Wo Eppenga^ Buitenweeren 1,
Sinot, DrcCoBakkerstraat 12, tel. I562 telo 1465

==AGENDA==

17 apr Filmvoorstelling (Dorpshuis
Zuiderwoude)

27 apr Vergadering gemeenteraad
28 apr Plattelandsvrouwen: lezing en film

over opleidingsschip "De Eendracht" ====:
apr Viering Koninginnedag
raei Dodenherdenking
mei Voorllchting rehabilitatie-plan

30
4

6
12 mei I. NCVB: Mw. Mo de Zwart, maat-

schappelijk werkster
II. Plattelandsvrouwen: boekbespre-

king mwo Sluijs-Bijl
17 mei Bejaardentocht
20 mei Plattelandsvrouwen: Uitstapje
30 mei Nut: Kamerorkest Camerata '54
====; 11 mei Nut: Jaarvergadering =====

=^=REHABIL^ITATIEPLAN==
Zoals u wellicht reeds vernomen heeft, is
door de gemeenteraad een gebied aangewe-

>^en, waarbinnen een z.g. rehabilitatie-
plan is voorgenomen. Dit gebied omvat het
"Beschermde Dorpsgezicht" en tevens een
deel van de dorpskern ten zuiden van de
Provincialeweg (Zuideinde, Eilandweg,
Molengouw en eerste gedeelte Wagengouw).
Binnen dit gebied kunnen huiseigenaren,
die hun woningen willen verbeteren of op-
knappen, een beroep doen op bepaalde sub-
sidie-bepalingen. Voorlichting hierover
zal gegeven worden op donderdagavond,
6 mei a.So Nadere gegevens komen in ons
volgend nummer. Belanghebbenden doen er
goed aan deze avond bij te wonen^

=INSCHRIJVING LEERLINGEN KLEUTERSCHOLEN=
Voor het schooljaar 1976/1977 op kleuter-
school "De Havenrakkertjes", Nieuwland 30
tel. 1847 en kleuterschool "Kleutervreugd" ====
Corn. Roelestraat 1Roelestraat 1, tel. 1355?

op 26, 27, 29 april van 3«»30 - 4-00 uur.

Kleur van de week:

Eigeel

==NUT==

Met ingang van heden is het secretariaat
van het "Nut" in handen gesteld van de

Drijver, Buitenweeren 17, tel.:heer W

1201

==:ORANJEVERENIGING==

Wanneer dit blad bij u in de bus komt,
duurt het nog 14 dagen en is het weer
Koninginnedag I
Het feest wordt gehouden in een tent,die
op het parkeerterrein komt te staan. In
het programmaboekje, wat ook deze week
verschijnt, kunt u lezen wat er allemaal
komto 't Is weer een heel programme waar
de gehele Broeker bevolking aan mee kan
doen. Wij nemen dan ook aan, dat ieder-
een dat doet en we een gezellig feest
met elkaar zullen hebben.

Na veel zoeken zijn we erin geslaagd een
vijfde bestuurslid te vinden, en wel de
heer R. van Zaanen van de Molengouw. Dus
met ons vijven kijken we uit naar. het
Koninginnefeest en hopen dat de Oranje-
zon ons niet in de steek laat.

Tot slot zeggen wij dan ook:
Allemaal tot ziens in de tent !!

Het Oranjecomite.

==OPBRENGST COLLECTE==

De collecte voor de hartstichting heeft
opgebracht / 1327,5^ waarvan f 90,81 in
Uitdam en / l62,29 in Zuiderwoudeo
Alle gevers en collectanten hartelijk dank

Namens vrienden van de hart
stichting Broek in V/aterland,
mw. S.M. Franke-van Geemen

==:WELFARE-WERK=:=

De Welfare van 't Rode Kruis staat op
Koninginnedag met een kraam op 't voet-
balveld voor de verkoop van door onze
Broeker bejaarden en gehandicapten ge-
maakte handwerken en andere artikelen.
De opbrengst is ten bate van 't voort-
zetten van 't Welfare werkin Broek in
Waterland. Tot ziens bij onze Kraam !



==COLLECTE BEJAARDENTOCHT==

Evenals

==BUSGSRLIJKE STAND=;s

v.d. Pauw enin vorige jaren zal in de koinende Geborent Hilde M doV*. T3
woek weer "bij u worden aangebeld met het S« Keso
verzoek een^bydrage te geven voor de .jaar- Overl.: Jacobus Blaazer oud kk jaar;
lijks terugkerende uitgaansdag voor de be- ;
jaarden uit onze gemeente^
Dankzy uw giften konden we in het vorige ;==== -
jaar quitte draaien® De uitgaven (5250,-) ^
warden gedekt door de geweldige opbrengst
van de collecte, die toen ruim 5300,— be- de^attenties^bij mijn afscheid als
droegc Ook dit jaar zjjn de kosten van dit : gemeentebode.
evenement weer aanzienlijk hoger dan in
hat vorigeo De prijzen van de bussen zijn
alleen al gestegen tot een bedrag van
meor dan 1000,-- per stuko Over de verde-
re kosten van deze dag spreken we dan nog
maar niet eens» Om dit sociale gebeuren
in deze op zovele terreinen sterk veran-
derende tijd toch te kunnen doen plaats-
vincien, verzoeken wij u de collectant(e)
bij zijn (haar) bezoek niet teleur te stel-
len en dankzij uw gift de bejaarde medebe-
woner vaii.-.ons '. dorp een. fijne.^dag" te bezor-
geno

U bij voorbaat dankend. voor. uw. gi-ft,
namens de commissie autoto.cht voor

bejaarden, CoJoM® Gerssen

OVERS'TEEKPLAATS BIJ HEFBRUG MONNICKENDAM

Een'groot aantal inwoners van Broek in-
Waterland heeft enige tyd geleden hun hand-]3ggi„g„g„^g verenigingsn: "Het Santal bij
tekening gezet -onder^ een brief aan het pro-| stichting aangesloten verenigingen
vinc.iaal bestuur •i.van Noord-Holland waarbij
gewezen werd op de onveilige oversteek si-
tuatie bij de hefbrug in Monnickendam.
/•..f.schriften van de brief en de lijsten met
handtekeningen zijn gestuurd aan de gemeen-
teraden van Broek in V.'aterla.nd, welke ad-
haesie hebben betuigd aan de inhoud van de
brief, en Monnickendam.
Kort daarop is een uitnodiging ontvangen
van het."-college .van Gedeputeerde Staten •,
voor een gesprek met een lid van het col
lege, te v/eten de heer J. van Dis Ezn.
Uit dit.gesprek bleek ons dat de betref-
fende. pversteekplaats door pr.ovinciale
waterstaatwordt beoordeeld, als. een veilige

pversteekplaats, gezien in het licht van
de andere oversteekplaatsen in deze weg»
Een korte termijn-oplossing zat er volgens
de heren niet in, mede omdat gev/erkt v/ordti
aan plannen om de situatie geheel te ver-
anderen. Toegezegd is dat nog deze zomer ,
met enkele plannen zal worden gekomen voor'
een definitieve oplossing van het verkeers-
probleem bij Monnickendam. V/ij hebben van de ;
gelegenheid gebruik gemaakt om onze idee'en-
voor een definitieve oplossing te spuien.'
Dit v;aren o.a. de bus over het huidige
fietspad en een nieuw fietspad op de oude
trambaan. Gezien de termijn waarop men met
plannen wilde komen. hebben wij gemeend tot
dat moment geen verdere aktie te raoeten
ondernemenc Tenzij iemand hier anders
over denkt (laat het dan aan ons weten)
v/ilden wij het voorlopi'g hierbij laten.

namens de werkgroep
Floris van Woudenberg,
Broekermeerdijk I.?, tel. I783

Blberaen bestellen...».«.
•'Arosa" bellen ! !

Galggouw 28, tel. l68^ bgg 020-73152^

Cornelia van Boven, oud 76 Jaar
A« Valkenburg.w» V.

==DANKBETUIGING==:

Onze hartelijke dank aan alien voor

M. Plas

A. Plas-Beets

==JAARVERSLAG BROEKSR GEMEENSCHAP=
i Bestuur: Na de laatste jaarvergadering
• is de hear Jellema wegens omstandigheden
; tussentijds afgetredeuo Het bestuur vond

het raadzaam het resterende half jaar
: geen nieuw lid te zoeken en dit uit te
I stellen tot de volgende jaarvergadering,
; zodat het afgelopen stichtingsjaar het
;.bestuur .als ,volgt-.was- samengesteld:
i de heer H.G,M, €e'Boekhorst, voorzitter,
: de"heer"'Ra' Lobbes, penhingmeester,
; mevrouw Be Blufpand-SinotT... secretaresse,
; de dames Me Aaftink en Ao Drijver en de ,
: heer W. Wiedemeijer als lid van bestuur.
• In het afgelopen jaar is het bestuur

11 maal in vergadering bijeen geweest

chting aangesloten verenigingen
bedraagt op het moment 26/ hetzelfde aan
tal als vdrig jaar.
Mededelingenblad: Zoals gewoonlijk is het
afgelopen jaar de Broeker Gemeenschap
iedere twee v/eken verschenen met uitzon-

dering van een kleine onderbreking tijdens
de zomermaanden en in de decembermaand,

Subsidie: Van geraeentewege is de stich
ting over het jaar 1975 een subsidie
greet f 500}— verleend.•
Activiteiten: zie volgende- editie.

De O.nderlinge Brandverzekering
"Broek in Waterland"

is er ook voor u I

Uiterst lage premie (vanaf f 0,^0
per duizend)

Coulante schade-afwikkeling

Geindexeerde polissen

Inlichtingen: Onderlinge Brandver
zekering

Broek in V/aterland: 02905-1269+l6l9

Monnickendam: 02995-l8o4

( :

A

Het Postkantoor,. Kerkplein 6, . ' i
""is vri j'dag a. s. C16' april )GESLQTEN 1 .'!

Voor gezins- en bejaardenhulp khnt

u zich'v/enden tot:'Mevrouw Van Mont-

frahs, HaVenrak 27, tel. 1273 -

liefst tussen 15-00 en l4.00 uur.

Iedere eerste donderdag van de maand

V/ e t s w i h k e 1 (Wijkgebouw")'
van 20-21 uur


