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==AG|]NDA==r

: JoF.den .Tonkelaar -byer j
1'Het ontstaan van het

weei^-en.de totstandko-
ming van het weerbericht'l

; Voor1ichtingsavond door i
•:- Dr.Goden Hartoog

(Leerkamer)
Plattelandsvrouwen; Middaguitstapje i

naar Enkhuizen, bezbak ;
Zuiderzeemuseum

Kleindiersportver.: Jaarvergadering!
Toneelver. Uitdam; Uitvoering

(Dorpshuis Z*woude)
Mevr.MoGroothuizen:
"De vrpuw in de ont-

wikkelingslanden"
Vergadering Verkeerscie.
tJitvoering (Dorpshuis
Zuiderwoude)

Jeugddienst: Ds.Masraeijer, Zunder- j
dorp,mmv Religroup
"Faith", Ouderkerk a.d.j
Ainstel (N.H.Kerk)
Concert Amsterdamse
Pblitiekapel (N.H.Kerk);
Uitvoering (Dorpshuis
Zuiderwoude)
Oranjefeest - Oranjeveri

Plattelandsvrouwen: Bak-s^ en braad- :
deiiionstratie, tevens
did-vertoning

NCVB

Plattelandsvrouwen: Mevr.v^d^Sluya- ;
Bijl bespreekt boek

"Een dagboek van een
druggebruiker"

Jeugddienst; Ds.Abelsma, Wate-
ringen m.ra.Vo Jeugd-
fanfare Zuiderwoude
(N.H.Kerk)

Vergadering Schoolraad (o.l.s.
"De Havenrakkers")

BDOB : feestavond t.g.v.
50-Jarig bestaan

Opening V/ereldkampioenschap voet-
bal (Argentinie)

13apr
13apr

ISapr

"Tracht"

=:=KONINKLIJKE 0NDERSCHEID1NG==
Tijdens de sfeervolle receptib :die op
zaterdag 4 maart J.l. werd gefeouden in
de kaptine op het gemeeiitelijk s.port-

t.g.v. het" 50-jarig bestaan van
de ypetbalvereniging SDOB werd Chris .
Tihkeienberg gehuldigd voor het feit
dat hij 50 Jaar bestuurslid is.
Hoogtepunt tijdens deze huldiging was de
mededeling van loco-burgemeester, raevr.
van Montfrans, dat het Hare Majesteit
de Koningin had behaagd hem de ere-
medaille in zilver, ve^bonden aan de
orde van Oranje-Nassau, ;th-Verlenen.
WiJ, redaktie van d.e Broeker Gemeenschap
willen ypnaf deze piaats de werker van
het eerste uur, van.harte feliciteren
met .(ieze .ppderscheiding
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==:MEDEDELINGEN,,VAN HET GEHEENTE-
BESTUUR==

Verkiezingen 197:8
In verband met de komende verkiezingen
voor Provinciale Staten en de gemeente~
raad vragen wij uw aandacht voor het
volgende.
In de gemeente Broek in V/aterland zullen
- anders dan voorheen - drie stembureaux

opereren, en wel:
stemdistrict "I -raadzaal gemeentehuis

" II -klei^terschool "Kleuter-
vreugd", Corn.Roelestr.

IIIi^Dorpshuis Z'woude
Naar aanleiding van deze wijziging ver-
zoeken wij u hieraan aandacht te beste-
den. Op de oproepings-kaarten is aange-
geven bij welk stembureau u zich dient
te vervoegen.
Deze oproepingskaarten zullen in de
loop van deze week bij u thuis bezorgd .
worden. De stemgerechtigden, die geen
oproepingskaart ontvangen hebben, kun-
nen zich voor 2Q maart in verbindihg
stellen met de afd. Bevolking, Kerk-
plein 6, tel. I65I.



==VOORLICHTINGSAVOND K.WoFo==
Het Koningin Wilhelminafonds organiseerl
op 21 maart aoSo een voorlichtingsavond,
welke zal worden begonnen met een toe-
lichting door DroCoden Hartoog«
Verder zal een van onze dorpsgenoten een
kleine huldiging ten deel vallen.
Tot ziens op dinsdag aoSo in de Leerkame
ora 2O0I5 uupo

==NIEUWS VAN DE BEJAARDENSOOS=:=
Onze bazar op if maart J,l, is dankzij de
hulp en belangstelling van heel veel men
sen weer een groot succes geworden® Daar
voor nog onze hartelijke danko Vrijdag
jolo hebben we dit gevierd met een ge-
zamenlijke maaltijd v/aar de 85 leden en
theeschenksters na de koffie de door de
heer Maasland bereide rijst met boter en
bruine suiker en de nasi zich goed liete
smakeno Met de voordrachten en zang van
de "theepotjes" werd het weer een oer-
gezellige dag:.d.ie veel/;.. te vlng om„was>—-
De 50 prijzen van de grote verloting zijn

winnaars thuis bezorgdo Wi j hebbe:
nog een Zogoaono gasfornuis te koop en
een oliekachel® . .. •

Hier voigen nog de nuinmers van de-'s mid-
dags geliouden verlotingeno
stolar206 oranje; tafelkleed -209 orand©
blik .vruchten-2^9 oranj'e.; plantenlamp -
61 wit; bloemenschaar ^4 wit; blik
vruchten-9 wit; schilderij-28 blauw;
gevaren driehoek—19 blaiiw;'. 1 fles wijn—
^1 blauw; 1 perSosprei-38 rose; 1 fles
«rijn—15• rose; doos zeep—9^3 rose;
2 persosprei-73 oranje; badhandoek-132
oranje; 1 fles wion-150 oranjOo
De prijzen kunnen worden afgehaald bij
Jo Nierop - De Draai 1-o

==0RANJEVERENI GING=:i=.
)ok dit jaar gaan we weer met elkaar de
verjaardag van HoMo Koningin Juliana
viereno Vanaf 2k april t/m 2 mei aoSo
comt een. tent te s.taah. op het parkeer-
.erreino Het ViTordt weer een week met- ver—

schillende evenementen, vdor elk wat'^ils
)e -Koninginnedag vieren we 1 mei, daar

30 april op zondagvalto Willen de kin-
.eren, die elders op een lagere school of
ileuterschool gaan, en hier in Broek in
aterland :ifiet de kinderspelen mee i^illen

daen, dit even opgeven aan onderstaand
adres?

et comite wenst u een gezellige week toe
n hoopt dat iedereen aan de aiktiviteiten
ee zal doen!

Namens het. •comite,
mevro Co Reijnders,
Wagengouw telo 1.451 =====

•~=S.TIGHTING "MENSEN IN NOOD"==
venals vorige Jaren houdt de Stichting
Mensen in Nood" weer- een inzameling van
oede gebruikte kleding, schoenen, dekens,
odo Kijkt u de kasten even na, en als u
at heeft op te ruimen, kunt u dit in de
reek tot 1 april aoSo brengefi, «s middags
,uss.en 2 en. 9 uur op de- volgende adresseni

Zuiderwoude; HoPronk,. Dorpsstraat ;60
Dorpsstraat 25a

==jaarverslag van de stichting
"DE BROEKER GEMEENSCHAP"OVER 1977==

Bestuur

Door de ziekte en daarna het officiele
afscheid van de Heer te Boekhorst heeft
het stichtingsbestuur het afgelopen Jaar
zonder voorzitter haar werkzaamheden
verrichto De heer Valk heeft als vice-
voorzitter de taak van de heer te Boek
horst waargenomen en doet dit nu nog
steedso Aangezien volgens de statuten
de voorzitter van het stichtingsbestuur
gekozen dient te worden uit het college
van BoScWo leek het zowel het bestuur als
voornoemd college raadzaam met het aan-
wijzen van een nieuwe voorzitter te
wachten tot een nieuwe burgemeester be-
noemd is© Het bestuur van de stichting
was derhalve als volgt samengesteld:
de heer HoValk, vice-voorzitter,
de heer RoLobbes, penningmeester,
mevrouw BoBlufpand-Sinot, secretaresse,
de dames AoDriJver en Ac Kesselaar en
de heer WoWiedemeyer als lid Van be
stuur© Het besiiuur is he;t. af^lopeh-3:aar
11. maal in vergadering bijeen gewees-to.

Deelnemende verenigingen.
Het aahtal deelnemende verenigingen in
de stichting bedraagt op dit moment 28,

Mededelingenblad.
Door het afscheid van onze voorzitter,
die bok deel uitmaakte van de redactie
van de Broeker Gemeenschap tezamen met
de heer Eppenga, leek het het Stichtings
bestuur raadzaam een ander lid van be
stuur aan de redactie toe te voegen©
Mevrouw A©Kesselaar heeft zich bereid
verklaard deze taak van de heer "te Boek
horst over te neraen© Het biad is, zoals
gebruikeiijk, iedere 14 dagen verschenen
met een kleine onderbreking tijdens de
zomervakantie©

Subsidie©
V^an gemeentewege is de Stichting ovor •
het jaar I977 een subsidie, groot f 500 ^
verleendo

—wordt vervolgd—

==BIBLIOTHEEK==:
Op maandag 20 maart I978 zullen + 200
3oeken aan de collectie worden toege-
voegdo Het boekenbezit stijgt hiermee
joven de 65OO (!) Ditmaal is vooral

aandacht besteed aan de informatieve
afdeiiiigo

==:BURGERLIJKE STAND=:=
Geboren; Merel Carlevne^ dochtef' vah'

W.E© Kamerbeek en CoE, Schaap
)ndertr©«Feltkamn. Hendrik V/illem, oud

44 jaar en van Doom, Nicoline
oud 28 jaar©

SPREUK VAN DE WEEK;

'n.Zilveren plak van Oranje
voor de goudenman zonder franjel


