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"De Brbeker Gemeenschap'Emevr.B.Blufpand- H.j. Eppenga, Buitenweeren 1,
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. =:=AGENDA=:=

: Kpninginnedag
• ' : Nacht-bridge-drlve (SDOB-

kantine)
: P.V:odoA. :Bijeenkomst

(leerkamer)
Nut : Jaarvergadering
NCVB : de heer T. Klijn vertoont

dia's over zijn vakantie-
reis door de Sahara.

lOmei-V.V.D. ; K.enuismakingsavond ..
(Scheepskameel, U.itdam)

17ni.ei V.V.D. : Kennismakingsavond
(Dorpshuis; Zuiddrwoude)

l8mei Plattelandsyrouwen; mevr. v.d. Sluys-
Bijl bespreekt boek
"Een dagboek van een
druSgebruik e r "

21mei Jeugddienst";- Ds.' Ab"elsma,i^/ateringen
mmv. J.eugdfanfare. Zuider-
wpude (N.H.a. Kerk)-

2me.i Vergadering Schoplraad (p. 1,. s«
:"De, Havenrakkers") o

2mei V.V.D, :Kennismakingsavpnd, spre-
ker R.Vi/. de Korte over

"V.V.D. een partij voor
iedereen"(ConcordiavBroek)

8mei Nut :Concert "Caraerata" (N.H.
• • ' "" Kerk.)'. •"

ljun : Opening i/.TCo-voetbal
(Argentinie)

53un : Bejaardentocht

==RICHTLIJNEN NATIONALE HERDENKING==:

ok dit jaar zal.weer zoals gebruikelijk
p k mei de Nationale Herdenking plaats-
inden van alien, die tijdens de Tweede
ereldoorlog in het belang van ons land
ijn gesneuveld. Hoewel in onze gemeente

geen "stille tocht" of iets van dien aard
Dlaatsvindt, ware toch zoveel mogelijk
aansluiting te zoeken bij de hieronder.
olgende richtlijnen.
. van 's avonds I8.OO tot 20.02 uur zul-
en van alle openbare.gebouwen de vlag-

gen halfstok worden gehangen. Om 2Q).02
ur (na de 2 minuten stilte) worden de

vlaggen in top gehesen tot aan zoiBoi.der-
gang." Particulieren wordt verzocht deze
gedragslijn te volgen.
2. van 19*^5 uur af tot 30 seconden voor

20.00 uur. zullen de klokken van alle

kerken luiden, •

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

A. alle horeca-bedrijven dienen in de pe-
rio(4^ 18.00-21.00 uur hun exploitatie
zodahig in te richten, dat daaraan het
vermakelijkheidsaspect ontbreekt.
Dit hpudt b.v. in het st.ilzetten van

juke-boxen, speelautomaten, e.d.
5. gedurende de periode van I8.OO tot

21.00 uur dienen zowel van horeca-be-

drijven aLs van andere bedrijven de
buitenverlichting (neon-buizen en
lichtbakken) te worden gedpofd en mag
geen andere muziek ten gehore worden
gebracht dan .die van de officiele Ne-
derlandse radioprogramma's.

==DANK>vOORD==

Op grootse en indrukwekkende wijze heeft
Broek in Waterland aaterdag j.l. bewezen
blij te zijn met de komst van de heer J,
Koppenaal als burgemeester'van onze ge
meente *

Hadden Uitdam en Zuiderwoude dat reeds in

de ochtenduren gedasin, Broek volgde in de
middaguren met als absoluUt. hoogtepunt de
buitengewone raadsvergad^n-ing, waarin de
heer Koppenaal officieel al:s .burgemeester
werd gei'nstalle.ei^d.
Laten wij de vele dankwporden die (te-
recht) werden uitgesproken met een uit-
breiden:

Dank aan het organiserend cpmite.
Dank- aan de dames B.Blufpand en C.Sanders,
Dank aan de heren C.Leegwater en J.Tromp.
Aan hen is het, dachten wij, mede te dan-
ken dat de term "Broeker Gemeenschap"



gestalte is gegeven,
Redalctie

==MEDED£LING VAN HET GEMEENTEBIiiSTUUR==

Bij Koninklijk Besluit van 23 maart 1977
is een wijziging aangebracht in de rega
ling tot toelating tot de lagere schoolo
Door daze wijziging is hat mogalijk ga-
wordan dat in zaar uitzondarli.jka gaval-
len ook kindaran die da 6-jariga
laaftijd nog niat habban baraikt, maar
daze laaftijd v66r 13 oktobar baraikan
in da maand augustus reads tot da lagara
school kunnan wordan toagelatan.
Da toastamming kan slachts wordan var-
laand voor ean kind voor v/ia toelating
i v.rao zijn ontwikkeling noodzakalijk is
an dat direct voorafgaand aan da datum
van da gawansta toelating tanminsta een
jaar ean klautarschool haaft bazochto
Ean dargalijk varzoak kan wordan inga-
diand bij hat Ministaria van Ondarwijs
an Watansohappen, directia Klautar- an
Lagar Ondarwi js afdeling Bijzonder'a- -taken
Postbus 205311 2300 EN 's-Gravanhaga.
In hat varzoak diant bahalva da volladiga
naara an da gaboortadatura van hat kind ta-
vans ta wordan varmald walka klautarschool
hat kind in hat voorafgaanda jaar haaft
bazocht an op walka lagara school toala-r
ting wordt gawanst (mat yerraalding van da
volladiga adrcssan).
Hat varzoak diant voor 1 mai ta wordan
ingediand.

==:KCLLEKTE BEJAARDENTOCHT==.

Evanals voorgaanda jaran zal in da ko-
menda weak bij u wordan aangabald mat
hat varzoak ean bijdraga ta gavan voor
da. jaa.rlijks .tarugkaranda uitgaansdag
voor da bajaarden uit da gamaanta.
Dank zij da mat gulla hand gadana giftan
ah de zakar niat ta vergatan forsa bij-
dragan van da daelnamars zelf, was hat
vorig jaar mogalijk da tocht ta houdan-
Dit jaar zal wear aan aanzianlijk bedrag
nodig zijn om dit avanamant ta latan
plaatsvindan. Toch manan wij wear aan
baroap op u alien ta mcgan doan om daze
waardayolla traditia ta kunnan handhavan.
Stalt u da kollaktantan niat teleur?
Bij yoorbaat onze hartalijka dank.

Namans da kommissia

===== G .Franka. =====

==V/ELFARE==.
De welfare staat op 1 mai a.s. voor da
verkoop van gamaakta handwarkan e.d. bij
da faesttant op hat parkaartarrain. Er
iaijn wear vael mooia exemplaran ta koop
En u waat: Wij zijn.niat duur!
Sta\int ons warkl Koopt bij ons!
Aanyang yarkoop: half tian-

Damas .Walfa.ra.
Ziat da atalaga van D. Ploager, Niauwl.ahd

==OPBRENGST KOLLEKTES==

Da kollakta van da Hartstichting was in
onza gamaanta ean groot auksas. Totala.
opbrengst / io65P.?— waarvan in Broak
yi-269,29; in Zuidarwoude f 233»09 en

in Uitdam f 120,62-
Het dank van hat damaskomite

Da Hartstichtingo " ' " •

HULDIGING VAN A. DOMPELING ALB 40-JARIG
B.DoA.P,/PoV.D\A.-LID^
Op maandag 1 mai a.s- tussan l4-00 an.
I60OO uur vindt op Oostainda 30 da hul-
diging plaats van da hear A- Dompaling
als 40-jarig o.D-A-P./p-v-d-Ac-lid d-m.v
aan opanbara racaptia- Da officiela hul-
diging wordt varricht door da"P,v.doAc-
voorzittar Ian van dan Hauvelo

Hat PcVodcAo-afdalingsbastuur.

BIJEENKOMST P.V.D.A-MET MARCEL VAN DAJi
Da P•VodsAa-afdeling Broek in Watarland
organisaart op maandag 8 mai aan bijaan-
komst mat oud—ombudsman an ax—staatssacra-
taris Marcel van Dam. De bijaankomst zal
plaatsvindan in da Laarkamar om 20.00 uur
Marcel van Dam zal sprakan over de huis-
vastingsproblaaiatiak en de relatia tussan
landelijka, provinciala an plaatselijka
politiako

hat P" .,v od oA. —afdel iiigsbe-stuur
____ Jan Endman. • •

==KENNISMAKINGoAVOND V.V.D==
Da V.VoD., afdeling Break .in V/atarland,
is voornamans op ia mai I978 *s avonds
om 8 uur aan bijaankomst ta houdan in da
S0HEEPBKAKEEL te TJitdam.
Hat doal van da bijaankomst is da inwo-
nars van Uitdam ta latan kannisraakan met
onza kandidatan voor de gamaanteraadsver
kiazing.
U wordt aldaar uitganodigd om in gazalli
ga sfaar ta discussieran an uw wanseij
voor da komanda k jaran kanbaar ta makan
Da volgande bijaankomst zal zijn in hat
DORPdHUIS ta Zuidarwoude an wal op woans
dag 17 mai I978

==REKREATIEVERENIGING==
In varband mat hat vartrek van onza pan-
ningmaastarassa (naar aan andera woon-
plaats), zoakan wij aan varvangstar of
varvangar. Tavans iamand die da afdeling •
ballet in ons bastuur wil vartagenwoordi-^
gan. Opgavan Mavr. v.d. Lugt, tal.13l8
of i.avr. -i/iartz tel. l445» Dat is mat in-:
gang van hat nieuwa saizoan.

CHR..oCHOOL VOOR AGRARISCH EN TECHNOLO-
GISCH ONDER'tVlJS. Taxelwag 37 » Amstardam-
Noord. talc020-363636
Voor:

akker- an waidabouw
bloamantaalt ' :

lavensmiddelantachnologia
vaataalt/diaranvarzorging
algamaan vormand ohderwi js« - - .
Aanmeldingan niauwa laarlingan bij de dir:<
W^H^H. von Koczian.

=:=BIBLIOTHEEK== •
IoV.a« mat .da komanda . faa3tdagan zullan i
da opaningstijdan vordan gawijzigdi(1/3-7/5)
•Je zijn Eraopand: dinsdag van 19.00-20o30u
=___ vrijdag van 19^00-2p«30u

Sprauk van da weak: Spijkars met Koppen
(aal) slaan!!!


