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BROEKER- GEMEENSCHAP
ORCSAAN VAN DE STICHTING DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap", mevPoBoBlufpand-
Sinot, De Draai 38, tel, 3120,
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=:=AGENDA==

Kleindiersportvero: Feestelijke
prijsuitreiking en
trekking loterij
(Concordia)
film "Het gebeurde in
het westen"

tekenfilms voor de

kleintjes
Voorlichting Landinrichting door

Prov«,Staten(Broeker Huis)
Openbare ledenverga-
dering (Concordia)
mini-tafeltennis

raidwinterdansfestijn
tekenfilms voor de

kleintjes
Hiensch (l4«00 uur)

kienen

Jeugddienst NoH,Kerk: DsoToornvliet
m.moVo Holy Sound
film "West-Side Story"
film "West-Side Story"
jaarvergadering (Broeker
Huis)
klaverjassen
band "New Born Life"

tekenfilms voor de

kinderen

Vergadering Schoolraad (ooloS, "De
Havenrakkers"

Broeker Gemeenschap: Jaarvergadering
(Broeker Huis)

Plattelandsvrouwen: Een avond over

tin door de fa. Loch

en Tollenaar

Jaarfeest: Jaap Groen
over "V/andeling door
Waterland"

Mr, DoBoWo Postma

mini-mini-voetbal

mini-tafeltennis

tekenfilms voor de

kinderen

Bazar (Broeker Huis)
uitvoering (Dorpshuis
Zuiderwoude)

Jeugdhuis

Jeugdhuis

PvdA :

Jeugdhuis t
IJsclub ;

Jeugdhuis :

Afscheid Ds,

Jeugdhuis :

Jeugdhuis
Jeugdhuis
Sparta

Jeugdhuis
Jeugdhuis
Jeugdhuis

:i5feb NCVB

I6feb
17feb
iSfeb
19feb

4mrt
11rart

Nut

Jeugdhuis
Jeugdhuis
Jeugdhuis

Soos

"Tracht"

Redaktie-adres mededelingenblad;

HoWo Eppenga, Buitenweeren 1,
telo 1^65o

==VAN HET GEMEENTEBESTUUR==

In de afgelopen week hebt u de jaar-
lijkse vragenlijst ontvangen, welke u
dient in te vullen, te ondertekenen en
in te leveren, een en ander toboV, de
bevolkings- en belastingadministratie
dezer gemeente,
Omdat enkelen onder u de nieuwe rege-
ling van inlevering welke op de achter-
zijde van de vragenlijst vermeld staat,
niet hebben begrepen, maken wij u er
thans op attent dat uitsluitend tegen
inlevering van de vragenlijst -volgens
onderstaand schema- u in het bezit ge-
steld wordt van de yuilniszakken voor

het jaar 1978,

SCHEMA INLEVERING VRAGENLIJST;

- de inwoners van de kern UITDAM dienen

op DONDERDAG, 2 FEBRUARI 1978 tussen
10,00 en 12,00 uur de vragenlijst in
te lever.en bij de gemeentebode, die
met vuilniszakken bij de "Scheeps-
kameel" te Uitdam aanwezig zal zijn,

- de inwoners van de kern ZUIDERV/OUDE

dienen op VRIJDAG, 3 FEBRUARI '1978
tussen 9o30 en 12,30 uur de vragen
lijst in te leveren bij de gemeente
bode, die met vuilniszakken bij de
Kerk (nabij de telefooncel) te
Zuiderwoude aanwezig zal zijn,

- de inwoners van de kern BROEK dienen

op een van. de yolgende dagen, te
weten:

♦MAANDAG, 6 FEBRUARI 1978 van
9,00 - 12,00 uur

♦DINSDAG, 7 FEBRUARI 1978 van
9,00 - 12,00. uur •

♦WOENSDAG, 8 FEBRlJjiRt 1978 van '
9,00 - 11,00 uur

de vragenlijst in te leveren bij de
gemeentebode, die met vuilniszakken
in het gemeentehuis aan De Erven
(hoofdingang) aanv^ezig zal zijn.



==OPENBARE KENNISGEVIMG==

3urgemeester en wethouders vain Bro^k in
aterland maken bekend dat van Gedepu-

:eerde Staten van Noord-Holland goed-
euring is ontvangen op het besluit van
et college van Hoofdingelanden van het
oogheeraraadschap V/aterland inhoudende de
egeling inzake het onderhoud van de weg
enaamd Dijkeinde in de gemeente Broek in
aterlando

enoemde stukken liggen voor belang-
ebbenden gedurende 30 dagen vanaf heden
er gemeentesecretarie, Kerkplein 6, ter
nzageo

==INGEZONDEN==

an twee "oud"-ingezetenen ontvingen we
e volgende ontboezeraingen: .

Uit het oog, niet uit het hart
oewel wjj niet raeer in uw midden verblij-
en, hebben wij toch heel veel Kerst- en
ieuwjaarswensen ontvangen uit Uitdaiii;-,- ";
it Zuiderwoude, uit Broek in V/aterlahdo
ij waren daar zeer door verrast en ge-
roffeno U zult begrijpen,. dat onze ge-
achten nog vaak •Broek- in V/aterland
ijii en het doet dan" goed al die ver-
rouwde namen weer te lezeno

an onze kant willen wij- daarvoor harte-
ijk dank zeggen en u alien onze beste
ensen aanbieden voor het jaar 1978®
verigens raken wij hier al aardig in-
eburgerd en het•ziet er naar uit, dat
et ons best zal bevalleuo En voor wie

ens wil komen kijken, hoe het er hier
it ziet, geldt het aloude Brabantse
evies; J'Kom vat 'n tas koffiel "

Ho GoMo te Boekhprst
• S'o te Boekhorst-Vink

1 hoyerab er; j arig-, • ^0 hhvemberv.55 5s;ar ge-
:rouwd, Kerst en Nieuwjaarl
Ifeester" Sniit is nog steeds, na 1? qaar,
let vergeteno We he^bbeh zo*h vijftig
aarten. "verzameld-" uit Broek, Zuider-
oude, liitdam, Monnickendam en Landsmeer®
Meester" kent nog,alle vaders, ' raoeders
n kinderen en weet, waar ze woonden:
lij blijft-een Broeker!
)aarom zijn we nog- steeds erg dankbaar,
at er zovelen hog aan pns denkeh!
oor al die kaarten eh gedachten onze

lartelijke dank!
t Bevalt ons in Hoorn heel goed en van

lieruit wensen wij alle Broekers een
leel goed ;en voorspoedig 1978o "

•: fT^sester" Smit
MoAcCo Smit-Du Pied

Westerhaven" 1o17

==V/ELFARE "RODE "KRUIS"==
'ussentijdse verkoop Welfare Rode Kruis
p donderdag 'P6 jahusiri aoSo van 9»30 -
2o00 uur in het Bejaardenhuis "Broeker-
aveno

ollen. spkken, truien,; shawls etco; . :,
Pradhtige pri j zen. te behalen •raht, s^peien.
ie.etalage "Marie's Bloemenhoek3e"o
offie gratis!! !

==PARTIJ VAN DE ARBEID^=

Op 25 Januari aoSo houdt de afdeling
Broek in Waterland van de Partij van de
Arbeid eeri bpenbare ledenvergadering in
cafe-restauraht "Concordia"i. Dprpsstrol ;
aanyang 20o00 uuro Op de agenda staat .
onder meer:

-het vaststellen van een kandidatenlyst
voor de dit jaar te houden gemeente-
.raadsverkiezingeno
-het bespreken van een aantal punten die

op de eerstvolgende gemeenteraadsver-
gadering aan de orde zullen komeno

Namens het afdelingsbestuur:
Patries de Boer, secro
Binnenweeren 8, telo1739<»

==IJSCLUB==

Op 27 januari gaat de ijsclub weer met
een bus naar de Jaap Eden kunstijsbaano
Ditmaal ter afwisseling op een vrijdag-
avondo De bus vertrekt om 19«»15 uur van
af het parkeerterrein:_ tegenoyer de Rabo-
bank en zal daar om 21o45 a 22o00 uur
weer arrivereno ledere deelnemer moet

zich uiterlijk 25 januari opgeven bij
een der'bestuursledeno Havenrakkers
kunnen dit weer op school doen«, Vereisten:
10 jaar zijn en lid zijn of worden van
de ijsclubo

Tja, en dan de volgende avond op zater-
dag 28 januari organiseert de ijsclub,
zoals u trouv/ens al maanden in de B.Go-

agenda hebt kunnen lezen, weer een gi-
gantisch midwinterdahsfeistijn' in Concor-
dia momoVo de groep "Pap;iiloh"o .Lsiten
we met. z'-n allbh onder het genpt .v^ de
weldadige klanken van dit prkest en een
drankje tussen negen uur.en half twee
een massale ijsdans uitvoerenals vari
ant op de elders gebezigderegendanso

: . \ , • 0 ..Q,. v:' ••

:==OPPAS ."KLEUTERVREIIGD"==

Kleuterschool "Kleutervreugd" zdekt met
onmiddelli jke ingang. een- OPPAS;, v/eIke
k maal per week tussen de middag onge-
veer 15 op school overblijvende-kleuters
onder haar hoede heefto Neem voor ver-

dere informatie tussen half elf en half

twaalf kontakt op met "Kleutervreugd",
Corno Roelestraat 1, tel:» 1355o

==FANFAREKaRPS "ZUIDERWOUDE"==

Het bestuur van het fanfarekorps is ge.-.
v/ijzigd, de samenstelling is nu:
Co Honingh (voorz.) : Dijkeinde 67,

Go de Oude (secro)
Ro Verhoef (penno)
Jo Bruijn
Mejo Ao Porsius' ••
Mej o Co Tromp
Po Klein - •

• telo 1329
: Dorpsstraat 28

' : iDorpsstraat 30 •
-Zuideinde, Broi,

: Dorpsstraat
: Gouw

:• Dijkeinde f 6h
Het. bestuuri •

'$.PBEUK VAN.DE V/EEK;

Op-:de WK-Voetbal:
j.'n Schot(land) voor de boeg!

W.<


