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BROEKER GEMEENSCHAP
OR-GAAN VAN

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap",mev^,B.Blufpand-

Sir^ot^ De Draai tel, 3120

AGENDA

feb Sparta : Jaarvergadering
(Broeker Huis)

12feb Broeker Gemeenschap: JaarvergaderiigE,
(Broeker Huis)

l4feb NCVB : Jaarfeest
1^feb NUT ; Filraavond (SDOB-kanti-

ne)
17feb Carnavalsbal;Broekerhuis
19feb Plattelandsvrouwen: Voordrachts-

kunstenares,raevroPeper
(Nimorina,M'dam)

22feb P.v.d.Ao : Ledeiivergadering
24feb Gemengd Koor;Jaarlijks concert
25feb N.H.Kerk : Jeugddienst, Sipke v

d.Land m.m.VoHobert

Mackay,
8mrt NUT . :"Tour de Chant" Goby

Schreijer(Broeker Huis)
20mrt PlattelandsvrouweniGourmetparty,

(Samuel, M*dam)
22rart P.v.d.A. : Ledenvergadering
26mrt Kleindiersportver,:Jaarvergadering

^t NUT VRAAGT UW AAi^DACHT

Op woensdag 14 februari a,s. zal de heer
F. Voorderhake in de SDOB-kantine om half

negen beginnen met de vertoning van films
die een aantal jaren bekendheid genoten;
nl. GLAS van Bert Haanstra -

REMBRANDT van. Bert Haanstra
FAJA LOBBI van Herman van der Horst

Misschien is het voor u een v/eerzien.

Entree voor niet. leden j 3*50

G.V. SPARTA

Njeuwe aktiviteiten: BiJ voldoende be.lang-
stelling wordt er begonnen met een uur
grondgymnastiek voor dames v&a 40-65 jaar
o'.l.v. mevr. R.den Rpoijen, Gedacht wordt
aan maandagmiddag van 15•45-16,45 uur,
Opgave bij mevr. R-. den Ropijen,tel.1945

VERLOREN

Verloren een zilveren liaamplaatarmband
met inscriptie "PETER",
Terug te bezorgen bij Bultenv/eeren 19
tel. 3065o

«DE DROEKHR GEMEENSCHAP'

Redaktie-adreg mededelingenblad;
H.W. Eppenga, Buitenweeren 1, tel. 1^65

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ^

In het vervolg zullen de leden van het
college van burgemeester en wethouders
bij toerbeurt het maandelijks spreekuur
verzorgen. Op het op 5 februari a.s.vanaf
19*50 uur te houden spreekuur zal wet-
houder Kingma zitting hebben,

GLADHEID

Zoals u wellicht reeds gekonstateerd
zult hebben is de gladheidsbestrijding
de afgelopen weken wat ingeperkt,. Zoals
overal in den lande gaan ook wij kampen
met zouttekort, terv/ijl er levertijden
gelden van ongeveer 4 weken.
In verband daarmee worden thans alleen

de bijzonder belangrijke punten gestrooid
ora zo lang raogelijk met de nu nog aan-
wezige voorraad te kunnen doen, Het is
bekend, dat het gebruik van zand als een
goed alternatief wordt gezien, Het pro-
bleem is echter dat het meeste zand niet

is te gebruiken, daar het in de buiten-
lucht is opgeslagen en door bevriezing
dan ook niet is te gebruiken. Niet in ,
de openlucht opgeslagen zand is in onze
geraeente niet beschikbaar,
Voor de voetgeingers is het hebben van
schone trottoirs e.d. bijzonder belangrijk
Enige tijd geleden kon men konstateren
dat deze door de bewoners goed werden
schoongehouden. Door de ijzel was dit
echter yri jwel •ondoenli j^k.Wij ve^rgpeken ie-
dereen dan ock met nadruk het trottpir voor
wonirig zo^ra dat weer 'enigerraa'te "mogelijk
is o-f be'drijf -r ' • ' ^
weer begaanbaar te raaken, U doet'met"'
alleen de willekeurige voorbijganger doch
ook uzelf daarmee een plezier<i
Denk bij dit weer aan ZIEKEN en BEJAARDEN
in uv/ omgeving, die eventueel van uw dien4-
sten gebruik zullen ktinnen maken-

OUD-PAPIER

De gemeente heeft van de zijde van de
bejaardenvereniging en van de lagere
school "De Havenrakkers" het verzoek ont-

vangen ora het ophalen van oudpapier extra
te stimuleren door het verstrekken van

subsidies; een en ander aan de hand van
de hoeveelheden opgehaald papier.



Het college is in principe bereid dit te
onderzoeken, waarbij als overxijegingen gel-
den het stimuleren van de zelfwerkzaamheid

van verenigingen en instellingen alsmede
cm bij te dragen in beperking van het
grondstoffenverbruik.
Als tot het verstrekken van dergelijke
subsidies zal worden overgegaan, zullen
de zich aan te dienen gegadigden we'l aan-
gemerkt raoeten kunnen worden als zijnde
"een goed doel", wat door de gemeente zal
worden bepaaldo Alvorens echter een defi-
nitief standpunt hierover in te nemen zul
len burgemeester en wethouders graag wor
den geinformeerd over wle als gegadigden
voor deze regeling in aanmerking willen
komen en hoeveel kg oudpapier in het af-
gelopen Jaar door de betreffende vereni-
ging of instelling is ingezameld. Gega
digden dienen dit binnen dagen na ver-
schijning van dit blad aan het geraeente-
bestuur, Kerkplein 6, kenbaar te maken.

E,H.B.O.-EXAMEN

Op 22 januari 1979 vond het examen plaats
voor het E-H.B«Oo-diploma in de Leerkamer
te Broek in V/aterland-

15 Kandidaten namen hieraan deel. Het
examen werd afgenomen door Dr.B.D.V/ester-
veld uit Monnickendam.

Tot ieders tevredenheid deelde DroV/oster-
veld na het afnemen van het examen mee,
dat alle kandidaten geslaagd i^aren.
Onze instructeur, de heer J. Duvivier
sprak vervolgens de kandidaten toe en
spoorde hen aan om door oefening hun
E.H.B.O. kennis te vermeerderen en hun
vaardigheid steeds te vergroten om pa-
raat te kunnen zijn wanneer zij bij een
ongeval worden geroepen. "Goede E«H.B.O
kan mensenlevens redden" aldus het slot
van de speech van de heer Duvivier.
De geslaagden uit Broek in Waterland zijn
mv oM.Engelsma-Dekker;mw.G.M.M.J «S.Gulje-
Heymans;mw. V/.Klok-Oskam;mw. J.Kruse-

.,Qdinga;mw. G.Hertz-V/ordragen;mw.H.Oskara-
'Frijlingh; raw. A.Pilger-Vod.Berg;mw.

.G .E. Timmerman-Kroon ;mw.J. de Waart-Nooij
en de heer T.de Haan.

Uit Monnickendam;raw. C.EoSelhorst-Bronk-

horst;mw. T.Kopinsky-Boogaard en de heer
P. Kopin'sky.
Verder uit Marken;meOo N.Zeeman en K.
Springer.
De cursus heeft onder leiding gestaan vaii
Dr. M.den hartoog en Dr. E.J.Kooijman en
instructeur, de heer J.Duvivier, daarbij
bijgestaan door mw.F.Brouwer-v.d.Zee.
Een mooi succes voor docenten en instruc-f

teur. Leden en bestuur van de E.H.B.O.-
vereniging Broek in V/aterland wensen alle
geslaagden van harte geluk met het beha-
len van hun diploma.
==== Namens het bestuur G.de V/aart.

VOLLEYBALVERENIGING "SPARTA"

Wij hebben nog plaats voor MINIVOLLEYBAL
voor jongens en meisjes op de woensdag-
middag van 16.^5-18.00 uur.
Bij raeer aanmeldingen van 16«^5-18.^5
uur.

Rekreantenvolleybal:
Dames en heren die niet aan de kompetitie
deelnem^n maar v/el een uurtje willen vol-
leyballen:
Dinsdag van 22.00-23.00 uur: REKREANTEN
Vrijdag van 19.15-20.45 uur; DAMES
Vrijd^-g van 20.4-5-22.00 uur: HEREN
In alle afdelingen kunnen v/ij nog leden
gebruiken, de heren zijn op dit moment
nog verre ix| de ininderheid. Dus heren,
daar moet wat aan worden gedaan!
ledere heer van 16 tot 60 jaar is welkom

PRIJZENREGEN

De Kleindiersportvereniging "Broek in
Waterland en Omstr." heeft 16 jan.j.l.
haar tentoonstellingsseizoen met een
feestelijke prijzenavond afgesloten.
Een volledig gevuld Goncordia verheugde
zich met de diverse winnaars in het uit-

reiken van de gewonnen sportprijzen.
Voorzitter Nierop deed dat op zijn wel-
bekende gemoedelijke wijze. Ook de
verenigingskampioen van 1978 werden be-^^
kend gemaakt. Voor de afd. konijnen;
Gerard Schoon; de hoenders: A.Slagt en
voor de afd. v/atervogels; de comb.Bos-
schieter/de Jong konden hun welverdiende
trofee in ontvangst nemen.
Ondergetekende deed nogmaals verslag van
de afgelopen tentoonstelling, maar dit-
maal op rijm.
Hierna was het moment aangebroken, waarop
burgemeester Koppenaal de jaarlijkse
"grote verloting" ging houden. Vele ver
heugde kreten klonken op uit de zaal.en
burgemeester Koppenaal kweet zich met
animo van zijn taak en had er duidelijk
pleziee in. Nadat voorzitter Nierop hem
op passende wijze bedankt had, v/erd deze
gezellige avond besloten met enkele rond-
jes kienen.
Om ca. 11.00 uur werd deze avond door

voorzitter besloten met de woorden, dat,
het allemaal "bar" plezierig was geweest
en wenste iedereen wel thuis.

Het merendeel der gewonnen prijzen is,
(of zal) bij u thuis gebracht (worden).
Enkele prijzen echter zijn tegen inleve-
ring van het betreffende lotnummer af te
halen op adres; Binnenweeren 20. Op onder-
staande nummers "vielen" de prijzen;
741-250-103-586-915-805-928-1326-1049-
1007-844-1261-302-1456-225-513-1346-867-
1272-901-900-1259-1164-155-779-1103-672-
30-1374-775-641-186-1430-1278-856-1296-
701-364-39-440-206-1186-1484-410.

Maja Schoon, seer.

GARNAVAL

Zaterdag 17 febr. a.s. groot carnavals-
bal in het Broeker Huis m.m.v. "The IJmond

Brothers". Aanvang 9»00 uur. Verkleed is
niet verplicht, doch wel gewenst. Voor de
meest originele creatie zijn een paar
leuke prijzen beschikbaar.

SPREUK VAN DE WEEK;

Je eigen straatje schoonvegen!1!


