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=:=AGENDA==

Viering Koninginnedag
Ledenvergadering Tennisvereniging
(Cr>ncordia)
Dodenherdenking
Voorlichting rehabilitatie-plan
Rekreatie-vereniging:demonstra-
ties en tentoonstelling
lo NCVB: Mw. M.de Zwart, maat-

schappelijk werkster
II. Plattelandsvrouwen: boekbe-

spreking mw. Sluijs-Bijl
Partij van de Arbeid: Ed van Thijn
spreekt (Concordia)
Bejaardentocht
Plattelandsvrouwen: Uitstapje
Nut: Kamerorkest Camerata '54
Nut: Jaarvergadering

=^=DODENKEHDENKING=^=
^Hoewel dit jaar de bevrijdingsdag 5 mei

geen officiele feestdag zal zijn, is het
toch zinvol cm de traditie van doden
herdenking op 4 mei te handhaven. In
dit verband gelden een aantal richt-
lijnen, waarvan uitdrukkelijk wordt ge-
hoopt, dat zdj overal in Nederland, dus
00k in onze gemeente, worden nagevolgd.
Deze richtlijnen luiden als volgt:
loVan des avonds 18.00 tot zonsondergang

zullen van alle openbare gebouwen de
vlaggen halfstok worden gehangen^
Particulieren wordt verzocht deze ge-
drags-iijn te volgen.

2cVan 19«»45 uur af tot 30 seconden voor
20.00 uur zullen de klokken van alle
kerken luiden.

3oVan 20.00 uur tot 2 minuten daarna,
zal op de herdenkingsplaatsen vdkomen
stilte in acht worden genomen. Aan de
burgerij wordt verzocht deze plechtige
stilte overal en algemeen in acht te
nemen.

4,De Horeca-exploitatie dient zodanig
te geschieden, dat daaraan van 19.30-
20.30 uur elk vermakelijkheidsaspect
ontbreekt.

5»Buitenverlichting (neon-reclames en
lichtbakken) dienen van I9.30-20.30 uur

"=.rst.e .^^i.j.G,.g.edQftfdp

=:=REKREATIEV£REMIGING=:= I
Het is langzamerhand traditie geworden
dat de vereniging een keer per Jaar een
overzicht geeft van de prestaties van
haar afdelingen. Dit keer kunt u op
7 mei a.s. van 19«'0G-21o3'^ uur in de
voetbalkantine genieten van een demonstra
tie van de afdelingen judo, ballet en
muziek. Tevens is er een tentoonstelling
van handenarbeid en houtbewerken. Leden
(met evt. ouders) en donateurs hebben
gratis toegang. In verband met de geringe
plaatsruimte geldt wel de regel: "Wie het
eerst komt, het eerst maalt"!
We hopen dat u hiervoor begrip kunt op-
brengen.
Tot ziens op 7 mei a.s. in de kantine.

Het bestuur

=:=REKREATIEVERENIGING== II

afdeling judo
Bij de op 10 april jl. gehouden clubkam-
pioenschappen warden de volgende resulta-
ten geboekt.
Klasse I : 1, Merrijn Kesselaar

2. Natalie Mirande

3» Renee van Eekelen

Klasse II : 1. Jeroen Kurk

2. Tonnie de Haan

3« Tom Jaburg

Klasse III : 1. Wiebe J« van Wigngaarden
(tevens winnaar stijlprijs)

2. Ferry Jacobs
3'» George Verstoep

Klasse IV : 1. Bart Brouwer

2. Ronald Slinger
3» Jan Wijndel de Waal

Klasse V : 1. Ivo Mentinck

2. Erik Mentinck .

3® Lucas van Krirapen

SPREUK VAN DE WEEK!!!

Een brug te zwak



==PARTIJ VAN DE ARBEID==

Belangstellenden voor het bijwonen van
bijeenkoinst in Purmerend (over-'

:dag) of-Oostzaan ('s avonds) kunnen even
;kontakt opnemen met Reel Kingma tel 1517o

rDfc afdeling Broek in V/aterland van de
:P<,v.doAo organiseert een politiek avondje-
'in Concordia op vrijdagavond 1^ mei aoSo
;aanvang 8 uur, waarbij Ed van Thijn, frak-.
rtievoorzitter van de PoVodeAo in de
.'Tweede Karaer, eerst zal spreken en vervol-
:genr> vragen zal beantwoorden en in dis-

Jkussie zal treden, Onderwerpen zijn o«ao-
;sanenwerking P«Vod.Ac.-C<.D«A= in kabinet,
.ondernemingsklimaat, loonpolitiek, ont-
v/ikkelingen zeals in Angolao Politiek ge-

;'interesseerden, kern! Volgend jaar zijn er
;iramers al weer Kamerverkiezingeno

==OPBRENGST COLLECTES ==

I

iJe SAKOR-Qollec te (Kinderbescherining.)
;heeft dit 'jaiiT" het" fantastisclie bedirag
•ad f 1=009,25 opgebracht, te weten

in-Broek, f 65,50 in Zuiderwoude
en j 79,— in..._Uitdam_= _
Hartelijk dank aan de gevers en collec-
tanteno

C»Leegwater

II

De jaarlijkse Simavi•collecte heeft in
Broek en Uitdam, een goed resultant gehad
2r is een bedrag binnen gekomen van
f 626,98= Allen die hiervoor gegeven
lebben heel hartelijk dank en vooral de
collectanten voor hun v/erk»

Naraens Simavi

GoMars-de Boer

==M£ISJESV£RENIGING==
De meisjesclub gaat dit jaar met vacantie
naer Diever en wel van 2 tot 7 augustusp
Meisjes die vorig jaar lid waren mogen 00k
mee voor leden prijs, deze is / 50,— en
met leden f Er zijn.nQg enige
plaatseiio Opgave voor 15 mei met betaling
van--.-'.t halve kampgeld bij mejc McMulder =

==IENNISVERENIGING==
Maandag 3 mei ledenvergadering Algemene
.Tennisvereniging Broek in Waterland, zaal
Concordia, aanvang 8 uur,

==::JAARVERSLAG BROEKER GEi-i£EHSCHAP==
Activiteiten; In het afgelopen jaar heeft
'de viering van het 5~meifeest plaatsge-
yonden« De organisatie hiervan -lag in
handen van de Oranjevereniging en de
; Broeker Gemeenschapc De feesten in de

grote tent en op de dag zelf de optocht
'van praalwagens, die v/eer alle verwachtin
gen overtrof, waren zeer geslaagd en
lieten zien. dat de Broekers in onder-

: linge samenwerking "iets" tot stand kun-
• nen laten komen.,

• De feestweek startte dit jaar tijdens
een fikse hittegolf« De opzet van vorig
jaar was gehandhaafd, wel moest er met

'de kinderevenementen rekening worden
gehouden met de schooltijden, aangezien
bet schooljaar inmiddels .was be.gonneno
De oudhollandse markt had duidelijk min
der bezoekers. dan voorgaande jaren,

vrijwel zeker een gevolg van de mani-
festatie "Sail Amsterdam", die gelijk-
tijdig werd gehouden= Het bestuur van
de Broeker Gemeenschap is -dit' jaar bij
de feestelijke openingen van de nieuwe
S.D.O.B.-kantine, de school en het be-
jaardentehuis aanwezig geweest»
Namens de verenigingen en de Broeker
Gemeenschap heeft zij bij alle drie
gelegenheden een passend geschenk aange-
boden=

Van verschillende kanten kwam bij het
bestuur het verzoek binnai om dit jaar
toch weer de intocht van Sint Nicolaas
te organisereno Het bestuur dacht er
goed aan te doen aan dit verzoek gevolg
te geven, zodat de 22e november Sint en
zijn Pieten onder de Zuiderbrug door-
stoomden en op de Eilandweg v/eer voet
aan de Broeker wal zette= Het bestuur
heeft kort geleden besloten de data van
haar vergaderingen .in de Broeker .Gemeen
schap te publiceren om het een ieder
wat raakkelijker te'-maken me't"wens'in,"' •
•problemen enzc •• bij--de Broeker Gemeenschap
te koraen, indien men da.t wensto
Tot zover het jaarverslago ^

De Onderlinge Brandve'rzekering
"Broek in Waterland"

is er ook voor u !

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

..Coulante schade-afv/ikkeling

Geindexeerde polissen

Inlichtingen: Onderlinge Brandver-
zekering

Broek in Waterland: O29O3-I269+I619

Monnickendam . 02995-l804

Uw Bruilo.ft --Receptie . "

of Familiefeestje

wordt uitstekend verzorgd dooF

RESTAURANT "CONCORDIA"
annex slijterij - •

Dorpsstraat 1
Broek in V/aterland

tele 02903-1206

; Voor gezins- en bejaardenhulp kunt ]
I u zich wenden tot: mevrouw Van Mont-

frans, Havenrak 27, tel= 1273-
liefst tussen 13.OO en l4 =00, uupp

Xedere eerste donderdag van de maandj
Wetswinkel (Wijkgebouw) " '

van 20«00-21o00 uur. . !

IBloemen bestellen« ========?
I"AR03A" bellen!!

i Galggouw 28," tel iGS^f bgg 020-73152^!


