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==:MEDEDELING VAN HET GEMEENTEBESTUUR==

4et ingang van 16 april aoS. is tot burgemeester van Broek in Waterland benoemd de
heer J, Koppenaal uit Heinenbordo Het gemeentebestuur is erg ingenomen met deze be-
noeming. Hierdoor komt er eeii einde aan een lange periode waarin het ambt van burge
meester werd waargenomen door een van de beide wethouders. De nieuwe burgemeester
is 55 Jaar en gehuwdo Het gezin heeft twee zoons, een van vijf en een van een jaar,
De heer Koppenaal, die.lid is van de V.VoD., werkt op de gemeentesecretarie van
Heinenoord als comptabele, tevens waarnemend-secretaris, Hij wordt op 22 april aoSo
in 'de gemeente Broek in Wa:terland geinstalleerd, Het programma van die dag wordt
hierbij afgedrukt, Als gemeentebestuur spreken wij de wens uit dat het gezin
Koppenaal een voorspoedige en gelukkige tijd tegemoet zal gaan in onze mooie ge
meente!

==WELKOM==

Wij, redaktie van de "Broeker Gemeenschap", sluiten ons gaarne aan bij de welkomst-
woorden van het gemeentebestuur, Ook wij heten de heer J, Koppenaal hartelijk wel-
kom in onze gemeente,
Tevens verwelkomen wij de nieuwe gemeentesecretaris, de heer GoH, Goedhard,

^Wi.1 hopen, dat beiden zich snel in onze gemeente mogen thuisvoelen! '
Redaktie

==PROGRAMMA INSTALLATIE BURGEMEESTER== . .
Op 22 april aoS, wordt de. heer J, Koppenaal geinstalleerd als burgemeester van de.
gemeente Broek in Waterland, •
Dm van deze dag.een feestelijk gebeuren te maken is een comite van vier personen
in het leyen geroepen., samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie woonkerneh
van de gemeente en het bestuur van.de Stichting De Broeker Gemeenschap,
Hat comite is belast met de organisatie van deze dag.
In overleg met het gemeentebestuur is het volgende programma samengesteld:

09.30 uur

09.45 uur -
10,45 uur

11,00 uur

11, T5 uiir,.-

12,15 uur

15.30 uhr

16«00 uur -
17,00 uur :

Aankotnst echtpaar Koppenaal bij de grens van de gemeente in Uitdam,

De inwoners van Uitdam worden in de "Scheepskiaraeel" in de" gelegenheid
gesteld met de nieuwe burgemeester en diens echtgenote kennis te maken

Aankomst Zuiderwoude,

De inwoners van Zuiderwoude worden in "Het Dorpshuis" in de gelSgeh-
heid gesteld met de heer en mevrouw Koppenaal kennis te m^en,

Buitengewone raadsvergadering, waarin de heer Koppenaal als burge
meester wordt geinstalleerd in de Nederlands Heryormde Kerk aan het
Kerkplein te Broek in Waterland,

Receptie in cafe Concordia, Tijdens deze receptie krijgt de bevolking
de. gelegenheid met burgemeester Koppenaal en diens echtgenote kennis
•fce mahen, Mevrouw C, Sanders Mevr, B, Blufpahd

J, Tromp C, Leegwater



==AGMDA==

6apr Jeugddienst:DsoMasmeijer,Zunderdorp
mmv Religroup "Faith",
Ouderkerk a®do Amstel

(NoHoKerk)
20apr Nut : Concert Amsterdamse

Politiekapel (NoHoKerk)
21apr Kleindiersportver«: Dia-contact-

avond (Brandweerkantine)
2^apr-1mei : Oranjevereniging

1raei : Koninginnedag
5mei : Nacht-bridge-drive

(SDOB-kantine)
9niei Nut : Jaarvergaderiag
Omei NCVB : de heer To Klijn ver-

toont dia's over zijn
vakantiereis door de

Sahara

l8mei Plattelandsvrouwen;
Bijl bespreekt boek
"Een dagboek van een
druggebruiker"

21mei Jeugddienst:DsoAbelsma,Wateringen
mmv Jeiigdfanfare Zui-
derwoude (NoHoKerk)

22mei Vergadering Schoolraad (ooloSo
"De Havenrakkers")

28raei Nut ; Concert "Camerata"
(NoHoKerk)

==UITSLAGVERGELIJKING VERKIEZINGEN

VOOR PROVINCIALE STATEN 1978==

mevroy»do Sl^ys-

PvdA

VVD

CDA

CPN

PPR

PSP

D'66.
DS70
BP

GPV

RPF

SGP

ProvoStaten

1978
"W

459
337

20

30

23
12if

9

k

3

7

-aantal kiesgerechtigden .
-niet opgekomen/ongeldo/blancOo
-aantal geldige uitgebrostemmen

==BIBLIOTHEEK==

In verband met de komende feestdagen
zullen de openingstijden van de biblio-
theek gewijzigd wordeno In de week van
1 t/m 7 ftiei aoSo zal de middaguitlening
vervalleno

We zijn geopend:
dihsdag van 19«00 tot 20o30 uur

= vrijdag van 19«00 tot 20o30 uuro

Lees elke week een boek uit de Broeker

Biblip.theek .! !

Prov'oStaten
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36
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00000
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==T6NEELVERENIGING "TRACHT"==
Tot cnze spijt moetenwe u mededelen dat
tengeyolge van vele ziekten eodo we
hebben moeten besluiten de opvoering van
let ton.eelstuk uit te stellen tot het
najaar, Hit om.te yoorkomen dat een
piirdere ojivbering niet het niveau haalt
dat^u van ons gewend bento

Het bestuuro

==CONCERT AMSTERDAMSE POLITIE-

KAPEL==:

Op donderdag 20 april aoSo organiseren
wij voor u een populair concert door de

AMSTERDAMSE POLITIEKAPEL

0:>loVo Ko Kokelaar

in de NedoHerVo Kerko

Aanvang; 2O0I3 uuro
Het optreden bevat stukken van semi-
klassieke aard tot populaire muziek;
kortom, muziek waarnaar het fijn
luisteren iso

In Amsterdam en 00k ver daarbuiten heeft

deze kapel zich door zijn optreden bij
allerlei gelegenheden zo'n goede naam
verworven, dat het eigenlijk overbodig
is nog een loftrorapet af te stekeno
De kapel zelf zal dit ongetwijfeld
beter doeno

Entree: f 3,— per persoono
Kinderen t/m I6 jaar: f 2,50o

Leden: gratis toegang (2 per gezin) op
vertoon van lidmaatschapskaarto

V/ij wensen u een prettige avondo

=:=ORANJEVERENI GING=:=

Ook dit Jaar gaan we weer met elkaar
de verjaardag van HoM, Koningin Juliana
vieren- Vanaf 2k april t/m 2 mei korat
er een tent te staan op het parkeer-
terreino Het wordt weer een week met
verschillende evenementen, voor elk wat
wilso

De Koninginnedag vieren v/e 1 mei, daar
30 april op zondag valto
Willen de kinderen die elders op een
lagere school of kleuterschool gaan, en
hier in Broek in Waterland met de kinder-

spelen mee willen doen, dit even op-
geven aan onderstp.and adres?
Het comite wenst u een gezellige week
toe, en hoopt dat iedereen aan de akti-
viteiten mee zal doeno

Namens het comite,
mevro Co Reijnders
V/agengouw 7» tel.

• - :=r=V-ERA-NTWOORDING==

De jubileumcpmmissie "SDOB-50 jaar"heeift
moeten besluiten de festiviteiten die
eind mei 1978 zouden plaats vinden te
verschuiven naar September aoS.
Reden: een bezwaarschrift dat.is ihge-'
diend tegen de bouw van het nieUwP jeugd-
gebouw verhindert het tijdig gereedkomen
hiervan en berooft ons daardoor van de

plaats v/aar de festiviteiten zouden
plaats vinden-
De festiviteiten zullen nu gehouden
worden van.

13 September t/m 23 September 1978.
De coraraissie is er van doordrongen dat
het voor sommigen een teleurstelling is
te vernemen dat de geplande giktiviteiten
verschoven moeten worden, maar ze hoopt,
dat eenieder begrip kan opbrengen voor
de moeilijke situatie waarin ze is ge-r.
manoeuvreerdp

Namens de jubileumcommissie,
HoWo Eppehga, Voorzitter



- ==NACHT-BRIDGE~DRIVE==:
De Jubileum-commissie "SDOB-50 jaar"
organiseert op vrijdag 5 mei aoSc voor de
tweede maal in successie een nacht-bridge
drive in de SDOB-kantinec
Dit unieke •gebeure^ cm 22 <,00 uur en
duurt tot + 7ob6 uur.. Na de eerste zittin

2.00 uur s nach.tgX:.is.-er een pauze,
waarin men de.inwendiga mens kanver-
sterRerio Na afloop van de drive is er een
gezamenlijk ontbijt.
Deelname staat open voor wedstrijd- en
thuisbridgerso
Voor thuisbridgers een goede gelegenheid
kennis te maken met wedstrijdbridge.
Inschri.jfgeld; f 10, — per persdon. (incl.

ontbijt).
Opgave bij de wedstrijdleider, de heer
No Groot, Keerngouw 3i telb 162^.
In •-verband" mef" de• irele" vobrbereidingeh' is
opgave voor 29 april a.s. gewenst.

==UITLOTING OBLIGATIES S.D.O.B.==
Uitgeloot zijn de volgende nummers;
Serie C No. 15
Serie B No. 33-35-^9
Serie A No. 21-35-37-31-55-65-69-73-

^ ••1t5_171_r91 en 213
Inwisseling kan geschieden bij de penning-
meester van SBOB, J. Kouwenoord

Buitenweeren 23

==UITLOTING OBLIGATIES "HET GROENE
KRUIS"==

Op 23 maart 1978 zijn ten overstaan van
Notaris J.B. Uyt den Bogaard te Edam bij
gehoudeii loting van dbligaties van "Het
Groene Kruis" te Broek in Waterland de
volgende serieletters en cijfers der
obligaties uitgeloot.
A t/m J Noso 8-30-^if-5if-8l
De schuldbewijzen van de uitgelote.
obligaties kunnen ter verzilvering- worden
aangeboden bij de "Rabobank", Nieuwland 27
te Broek in V/aterland.

• _ .

=:=V/ANDKLEDENEXPQSI TIE=r=

De kursus wandkleden maken is ten einde.
De resultaten zullen worden t.entoonge-
steid in "De Broekerhaven".
Gedurende anderhalve dag (donderdag
20 april 's middags en vrijdag 21 april
de gehele dag) zullen 10 wandkleden te
bewonderen zijn. "
Wellicht kan dezb expositie aanleiding
zijn t.z.t. wedelrbm een dergelijke kursus
te organiseren.'
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij;
Gre Honingh, Verdeek 2, tel. 1986.

RUM VAN DE WEEK:

Bij de komst van onze nieuwe burger-
vaar,

{Past 't maken van een feest'lijk
gebaar
Laten wij op de installatiedag
Dat doen door 't uitsteken van de

vlag!

=:=UITDAM==

Na' -verschillenide Vergaderingen van de in
woners van Uitdam is besloten, het voor-
malig schoolgebouw te gaan huren van de
Gemeente Broek in Waterland. ..Veel ge-
zinhen hebbeii bijgedragen, Jdet geheel
een financiele injektie te, geyen om het
huren en inrichten van de rhimtemoge-
li jk te maken. Een beheerscommissife is
gevormd door geinteresseerde dorpsbe-
woners: •'

Jan Porsius, voorzitter, Dorpsstraat 19
Jan Arends, penningm., Dorpsstraat 25a,

wordt 35
Andries Keizer, • seer a- j Dbhpsstraat' 34
Mevr.Ploeger, coord.reiniging, Dorps

straat l4
Mette Dam, aktiviteitenleid^ter, Dorps

straat 3^
Eenieder, die een.suggestie heeft voor
het gebruik van het. Iqkaal, of aktivi-
teiten wil organisebeh, kan hierover
met het bestuur ..kontaki ophemen.

Namens het bestuur,
Andries Keizer, seer.

==DIA-CONTACTAVOND KLEINDIER-

SPORTVERENIGING== '

Op vrijdag 21 april a.s., 's avonds om
8.00 uur in de Brandweerkantine zal
hoenderkeurmeester Jb. Hartland uit
Alkmaar met begeleiding van dia's ons
een interessante en leerzame avond gaan
bezorgen.
Deze gezellige prater zal ons niet
alleen de kleine kneepjes op het gebied
van de hoenderfokkerij laten horen en
zien, doch hij zal ons ook vertellen
hoe het zit met de diverse konijnen-
rassen en de vogels in het wild-
Uiteraard ook begeleid met dia's.
Deze avond is toegankelijk voor lEDER-
EEN !!! die van gezellige contacten
houdt en op deze geboden manier iets
nader te we ten wil komen van wat-.yo.br
vreugde men kan beleven aan het houden
van .dieren«

==BURGERLIJKE STANDs=

Geboren : Hendrik, zoon van D. Klok en
V/. Oskam

Ondertr.: Weber,- Robert Franciscus
Wilhelmus, oud 30 jaar en
den Heeten,' Lena, oud 26 jaar.

==ADVERTENTIE==

Te huur aangeboden: Ruime woning
aan de Broekerraeerdijk voor degene,
die genegen is parttime mee te
helpen op modern veehouderijbedrijf.

Tel. 02903 - 1327



==REKREATIEVERENIGING BROEK IN
WATERLAND, AFDo JUDO==

Uitslag judo-examens, afgenomen eind
februari i978»
Een hogere band behaalden;

Gele band: Dennis Bogaart, Jan Dobber,
Maichel Greve, Has Bos, Frank
Bloemers, Rob Groeneveld,
Yves Galje, Jimmy Geugjeso

Gele band met oran.je slip; V/alin van Wijn-
gaarden, Jpris van Montfirans,
Cinko Bron

Oran.je band: Lex Kammiiiga, Rombout van
Eekelen, .Kees Jan Bos, Riens

... Beintema '
Blauwe band: Mark Vodo Berg, Victor

Terpstra, Marcel Mirande
Bruine band; Martin Eppenga, Jan Wijndel

de Waal, Bart Brouwer

V/ij hopen dat het een stimulans zal zijn
door te gaan en wensen jullie nog veel
judopleziero

. Judobegeleidster Ita de Jong

==MEDEDELINGEN==

GEZINS- EN BEJAARDENHULP •

Leidster: Mevrouw-Mo;de Graaf-Back,
De Erven 18, telo I7160
Spreekuur iedere werkdag van 8,30
9«.30 uur.

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek geopendt
maandag j 13oA5 - 16,30 uur

19,00 - 26,30 uur

donderdag : 19,00 - 20,30 \iur

Roomeinde 3»

1e donderdag van de maand:

w. e t s V(. i n k e, 1 I 1

20,00 - 21,00 uur '

Wijkgebouw Groene Kruis."

==ADVERTENTIES==

Bloemen bestellen ??

" A r o s a " bellen !!

Galggpuw. 28, Brpek in Waterland,
tel, 1684 b.,g,g, 020 - 731524,

Uw bruiloft - receptie of .familie-
feest.je

wordt uitstekend verzorgd door;

Restaurant "CONCORDIA"

Dorpsstraat 1 - Broek in Waterland.
Tel, 02903 - 1206, - ...

OPPASCENTRALE

Voor een bppas 's avonds of inde -
schoolvakanties, 00k vooir overdag,
kunt u bellen naar mevrouv/ Kruidenier
Molengouw bij 48, tel, I636,
Wilt u tijdig uw oppas bestellen?
U bent.verplicht;de meisjes naar
huis.^te brengen.

jPe Onderlinge Brandverzekering
j"Broek in Waterland" is•er 00k
voor u !

Uiterst lage premie (vanaf f 0,40
per duizend);

Coulante schade-afwikkeling;.

Geindexeerde polissen,

Inlichtingen; Onderlinge Brandver
zekering

Broek in Waterland: tel, O2903-I269
en n^n9.

Mohnickendam , : tel, 02995-l8o4

GEDIPLOMEERD PEDICURE

Mevrouw F, Brouwer-van der Zee,
Broekermeerdijk 6, tel, 1412,
Behandelihg na afspraak, 00k aan
huis.

Op advies Yan de dokter 00k aan-
meten Van steunzolen en elastieke
kousen.

•1^


