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BROEKER GEMEENSCHAP
OPU3AAN VAN DE STICHTING DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redaktie-adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap" Mw. B.Blufpand- HoW. Eppenga, Buitenweeren 1,^^^Sinot, De Draai 38^ tel. 3120. tel. 1^65

==:AGENDA==

12mei Plattelandsvrouwen: Wedgwood ser-
viezen en Noors Kris-

tal

13inei Jeugdhuis: lezing over politiek
in het algemeen

l8mel Bejaardentocht
28niei. Jeugdhuis: Band "Howling Hurri

canes"
mei Plattelandsvrouwen: Voorjaarsuit-

stapje gezamehlijk met
de Vowa

2jun Het Groene Kruis: Voorjaarsleden- ijaar,
vergadering

3oun NH Kerk : Concert Ned.Kamerorkest PoS
7 t/m 10 juni : Avondvierdaagse

==MEDEDELIH3GEMEEIWEBESTUUR==
oor de Kroon is met ingang van 1 april _ ^ „

jol. de door de gemeenteraad vastgestelde halen: agengouw 7
"Legesverordening 1977" gbedgekeurd.
Dientehgevolge zijn de te betalen leges-
kosten met ingang van genoemde datum ver-
hoogdo
De "Legesverordening 1977" ligt voor een
ieder ter inzage ter gemeente-secretarie,
Kerkplein 6, alhier.

Een dezer dagen ontvangt u een oproe-
pingskaart om deel te nemen aan de ver-
kiezingen van de 2e Kamer der Staten
Generaal op 25 mei a.s.
Zij, die na 15 mei geen oproepingskaart
hebben ontvangen, worden verzocht con
tact op te nemen met de afd. Bevolking
ter gemeente-secretarie, Kerkplein 6^

==INLEVERING VAKANTIEZEGELS==
Inlevering kan geschieden op vrijdag,
13 mei a.s. van 19-00 - 21,00 uur en op
zaterdag van 1^.00 - 17.00 uur.

Po Kooijman, De Vennen 13

Spreuk van de week:

Ik stem 1 U 00k ?

=:=ORANJEVERENIGING=:=

Na de gezellige avonden en een geslaagde
Koninginnedag is het Koninginnefeest 1977
weer voorbij. Het bestuur hoopt, dat u
alien met ons zal zeggen: we kunnen terug
zien op een mooi feest !
De oranjevereniging wil langs deze weg
een ieder harteljjk dank zeggen voor de
financiele steun, de vele hulp en- pret-
tige samenwerking die wij 00k dit jaar
weer van u mochteh ontvangen.
Wij zeggen dan 00k: misschien tot volgend

Het ComitS

Gevonden in de tent:

1 zwarte paraplu; 1 paar handschoe-
nen; 1 groene boodschappentas;
1 zilver kinder zegelringetje

==WELFARE==

De verkoop op Koninginnedag was weer een
groot succes. De winnaars met het sjoe-
len waren de heren Van der Veer, Woud-
weeren en Pieters, Zuiderwoude.
De dames van 't Welfare-werk danken ie-

dereen die tot dit resultaat meegewerkt
hebben.

==VERVOER OP 23 MEI 1977==
Diegenen die moeilijk ter been zijn en
vervoer wensen naar de verschillende

stembureaus om op 25 mei te stemmen,
kunnen zich in verbinding stellen met:
-W. Swildens, Dorpsstr 20, tel. 165O |

(Zuiderwoude) j
-P. van Dalen, Binnenweeren 8, tel.1739 j

(Broek in Waterland) |
-Jo Bron, De Breeck 29» tel. 1728

(Broek in Waterland)

Bloemen bestellen ???

"A r o s a" bellen !I

Galggouw 28, Broek in Waterland
tel. 168^ bgg 020-731524



==MARATHON~BRIDGE-DRIVE==
Er heerste een geanimeerde stemming tijden^
de 1e marathondrive die op vr^jdag 6 mei
Jolo in de SDOB-kantine werd georganiseerd
onder auspicien van de jubileumcommissie
"SDOB 50-oaar", Als wedstr^jdleider trad
op de heer N, Greet«
Zaterdagochtend tegen 7 uur was de strijd
gestreden. De pryswinnaars waren:
Greep A; 1, Hoekstra-Mellenbergh

2. echtpaar Breed
3o Van Elten-Leegwater

==ADVERTENTIE===
In het uitwerkingsplan "UITDAM" wor
den 6 luxe preraie-koopwoningen ge-
bouwd, welke dom.v« bjjbehorende
garages worden geschakeld. De koep-
som zal inclusief alle bjjkomende
kosten f 136.382,— bedragen,
waar tegenover een verwachte ryks-
bjjdrage van max, f 11.21^, —. Deze
woningen zijn in beginsel bestemd
veer ingezetenen van Uitdam, doch
in ieder geval uitsluitend veer
ingezetenen van de gemeente Breek
in V/aterland, Aankoop en vestiging
dient plaats te vinden in overleg
en met teestemraing van het gemeente-
bestuur van Breek in Waterland.
Alle infermatie ever aankeep is te
verkrijgen bg makelaar Overbeek,
Tramplein 2 te Purmerend.
(tel. 02990-28898 ef 22^33

Greep B; 1. Lof-Mul

2,

3.

90 pnt
85 pnt
80 pnt

60 pnt
v/d Snoek-Tinkelenberg 50 pnt
echtpaar Stove 35 pnt

HqWo Eppenga, veorzitter
____ jubileumcommissie

==HET GROENE KRUIS==
Op 25 april jolo heeft ten overstaan van
netaris JoB. Uyt den Begaard te Edam de
8e trekking plaatsgevonden van de obliga-
tielening van "Het Greene Kruis" te Breek
in Waterland. De schuldbewijzen der le-
ning z^n betaalbaan ten kantore^van de
"Rabebank Breek in Waterland^^ Nieuwland
27» vanaf heden»
serieletters en nrs. A t/m J, nrso;
18 - 32 - 59 -.85,-90
De nummers van uitloting welke in 1976
v/aren "uitgeloot kunnen alsnog ter verzil—
vering bfl; de "Rabebank" worden aangeboden:
nrsoi 13 ~ 60 - 82 - 86 - 94

==VERDV/ENEN==:

. -I-'

onze twee katten, Een zwart—wi1;te kater
vanaf 7 april; een cyperse pees vanaf
2 mei,. Beiden dragen een zwart hals-
bandje, Wie heeft ze gezien ?
Graag bericht aan: fam, Verstrate,

Galggeuw 20 tel.1557
-II-

® ? Ingekomen stukken iweeren 2, tel. ,1923JMetulen 6, Verslag kascemmissie i _

Financiet?® ^ . ==STG. OVERBLIJFGELEGENHEID^/^ '̂̂
verslaff 1Q76 ° vanaf 12 augustus onze nieuweverslag 1976 [vaste leidster werden ?

WerktHdon; ^ dagen per week van 11-13o30u
==REKREATIEVERExNIGI NG==

Van de ep 28 april geheuden verleting in
de feesttent zyn een aantal prijzen neg
niet afgehaald, toW,
wit; 3 - 79 - if38 - 506 - 521 - 701 -

iVerei±e: warme belangstelling veer kleu-
I ters en scheelkinderen,
iVerdere inlichtingen bi^; D, de Lugt,
1^®!^16^8,en A, Verstrate, tel. 1557

83^ - 882

blauw: 2^ - 189 - 316 - 37^ - 509 - 598
650 - 671 - 732 -.730 - 760 - 823

.jaar werdt meegedaan. kan plaatsvinden
van mei tet en met 25 mei a.s.
Inschrijfgelden bedragen:
persenen van 10 t/m 13 jr f 3,10
persenen van 1^ Jr en euder " A,10
Op verteen van lidmaatschapskaart 1977
genieten senierleden van de N.H.W.B. een
reductie van f O,.75o Veer Junier-leden
(t/ra 13 Jr) bedraagt de reductie f 0,50,
Soartplaats; Parkeerterrein Nieuwland
Staritijd: tus^eh 18.15 en 18.3O uur.

==BROEKER FEESTWEEK==
jln ens verig numraer is reeds de aandacht

•" [gevestigd ep de tuinwedstri jd, die men
|"fc^dens de feestweek wil erganiseren. Z '̂,

de priiswinnaars kunnen hun prigzen afhalen hieraan willen deelnemen kunnen zich
bij: Mevr, v.d, Lugt, Dr.C, Bakkerstr l4 a.s, epgeven bg mw, B, Bluf-
==?== ____ jpand-Sinet, De Draai 38, tel. 3120,

=.=AVONDVIERDAAGSE=:= 1==== =====
De ;avondvierdaagse zal dit jaar werden ge— ——PEUTERSPEELZAAL=:=
heuden van dinsdag 7 juni t/m vrjjdag 10 P® peuterspeelzaal "»t Stekpaardje" te
juni a.s,, waarbig alle wandelingen vanuit Waterland zeekt veer m.i.v
Breek in Waterland starten. jnieuwe scheeljaar augustus 1977 een
Inschr^jfadressen; W. Driver., Buitenw. 17 p^^T^^^EIPSIER. Bjj veerkeur vragen wij een
Mevr. Vod. Vis, Aandammergeuw,ZuiderweudeJ^®^^®^®^ ^^® ervaring heeft met het peu-
Opgave met vermelding van naam, adres, jterwerk ef epleiding KenO ef dergelijke.
gebeertedatum en de heeveelste keer dit peer aanmelden ef infermatie kunt u bel-

[len naar het sekretariaat: Mw.GulJe
!==== tel. 14^3

he t

==ADVERTENTIE==

IN\i/ONERS van Breek in V/aterland, Uitdam
en Zuiderweude. Den Uyl werd vlak veer
de eindstreep ten val gebracht, vsil-
len veer de eindstreep is altjjd sneu,
eek veer Den Uyl en de PvdA.
Laat Den Uyl z^Jn werk na de verkie-
zingen afraaken, STEM daarem LUST 2.
DE PvdA, kies de minister-president,
KIES JOOP DEN UYL


