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. yfeb

= = AGENM=='

Carnavalsbal ; Broeker Huis

Plattelandsvrouwen: Voordrachtskun-

stenares,mevr.Peper,
(Nimorina,M'dam)
Ledenvergadering
(Broeker Huis)
Jaarli-jks Concert
Jeugddienst, Sipke
v.d.Land m.m.v.Robert

k a ok ay •
"Tour de Chant"-:,Goby

.SchreijerCBroekerHui^
Plattelandsvrouwen: Gourmetparty

(Samuel, H'dam)
P.v.d.A, : Ledenvergadering
Kleindiersportver.:Jaarvergadering
NCVB :Ds.A. den Tonkelaar,

Warmond ;onderv;erp
'Taize

Plattelandsvrouv/en :Eater Floris over

zi jn v/erkzaamheden.
NCVB : Gezamenlijke blui-

22feb P.v.d.A.

24feb Geroengd Koor
25feb N.H. Kerk

8mrt NUT

20mrt

22mrt

26mrt

l8apr

2mei

Nel Kars(Ger.kerk
"De Opgang",A'dam)

^^^LEDENVERGADERING P.v.d.A.=:=

Op donderdag 22 februari -houdt de P.v.d.A.
afd.Broek in Waterland een openbare leden
vergadering in Het Broeker Huis.,
Aanvang 20.00 uur nrecies.
Naast de vaste agendapunten (viaaronder na-
bespreking en vooruitblik op de gemeente-
raadsvergadering) zal de avond verder ge-
v;ijd zijn aan de volkshuisvesting. Friso
de Zeeuw zal een korte inleiding houden,
v/aarna diskussie mogelijk is.
Een ieder is van harte welkom.

Patries de Boer, seer. ,

=LOOP DER BEVOLKING IN 1978==
'Op 3"' december 1978 telde de gemeente
Broek in V/aterland 2615 inwoners (I328 man
nen en 1287 vrouv/en)
In vergelijking met het inv/onertal op 31
docj'.-iiber 1977 betekent dit een achteruit-
gang van 14 inwoners (8 mannen en 6 vrou-
wenj . Het aantal geboorten in 197o bedroeg

(11 jongens en I6 meisjes)

Gevestigd in de gemeente II6 nieuv/e inwo-
ners (59 mannen en 57 vrouv/en) terwijl 137
inwoners onze gemeente verlieten (68 mannen
en 69 vrouwen).In 1978 overleden 20 per-
sonen (10 mannen en 10 vrouwen)
In 1978 v;erden in onze gemeente 33 huwe-
lijken gesloten. Het aantal echtscheidingen
bedroeg

==JAARLIJKSCONCERT BROEKER KOQR==
Het "Gemengd Koor Broek in Waterland"
geeft zaterdag 2k febr. een groot concert
in de N.H, Kerk. Behalve het koor zelf zul-
len o.a. te horen zijn het koor Broeker-
haven en het bekende Fanfarekorps Zuider-
woude. Onlangs startten v;ij met een aktie
om donateurs te verkrijgen, en dit is een
succes geworden. Het is te verwachten, dat
deze nieuwe donateurs en alle andere be-

langstellenden de kerk geheel zullen vul-
len, haast u dus een toegangskaartje te
bestellen bij een van onze verkoopadressen
de firma's J.Bruyn, V/.van Heel, K. Posch

tingsavond; voordrachtgn Zn in Broek in V/aterland en A. de Oude
in Zuiderwoude. Donateurs ontvangen een
persoonlijke uitnodiging. Het concert valt
midden in de carnavalstijd, dus nodigen
v/ij onze toehoorders uit ora na afloop met
ons naar Het Broeker Huis te komen voor

wat feestelijkheid tot in de kleine uurtjes
Voor ouderen die slecht ter been zijn,.. zul
len v;ij gaarne vervoer verzorgen. U gelie-
ve tijdig kontakt op te nemen met.mevr.
P. Krijgsman, Oosteinde 32, tel. 1730.

==AFGIFTE VUILNISZAKKEN==

zullenOp 26,27 en 28 februari a.s. zullen de
vuilniszakken voor het jaar 1979 worden
uitgereikt. In een huis-aan-huis circu-
laire zult u kunnen lezen v/aar en v/anneer

precies.
Het gemeentebestuur verzoekt een ieder zich,
indien mogelijk aan genoemde tijdstippen
en plaatsen te houden.
Denkt u tevens ook aan de inlevering van
het enqueteformulieren?

Het gemeentebestuur.



==MEDEDELING GEMEENTEBESTUUR=;= =^BURGERLIJKE STAND==
Een ieder die gelegenheidbiedt tot Klerk,Jan, cud 26 jaar
tesen vercoediner is ver-nlinh+i na aflnnn Iran . rt Tn„j t t -itegen vergoeding is verplicht na afloop van
een jaar aangifte te doen van het totale
aantal overnachtingen.
Gaarne aangifte over 1978 ten kantore van
de^comptabele, de Erven 2, tel.1625 en wel
v66r 28 februari a.s.

==VR0UV/ENCAFE==
Op donderdag 1 maart in Het Broeker Huis
rond half negen is het Broeker Vrouwencafe
voor 't eerst open. Alle vrouwen, cud en
jong van harte welkora!
V/at kun je er doen die eerste avond?
Gewoon gezellig een kopje koffie drinken,
wat kletseno En er eens over nadenken wat
de vrouwen van Broek van een vrouwencafe
verwachten® Cm een voorbeeld te gevens
Ga je er naar toe met het idee "gezellig
wat drinken" of met het . idee "ik v/il er
v/at van opsteken". Of v/il je graag eens van
gedachten wisselen met andere vrouwen over
zaken die je belangrijk vindt®
Daarover kiinnen we die donderdag praten®
Kom dus een maart naar Het Broeker HuisI

==INGEZONDEM==
IJSPRET;

De jeugd en ook volwassenen hebben van het
ijs genoten

A1 horen we ook niet allemaal bij de groten
Een ieder rijdt op zijn manier
En doet dat ook voor zijn plezier®
Maar het ijs v/as niet van zijn beste

kwaliteit,
Och een scheurtje, een schotsje, als je

maar rijdt®
Maar de sneeuw was de grootste hindernis,
V/ant wat er viel, was lang niet mis!
Op straat hebben v/e dat goed kunnen merken,
Vooral diegene, die buiten moeten werken®
De grootste handicap was geen zout ora te

strooien
Dan maar van armoe v/achten tot het gaat

dooien.
We moeten allemaal maar een beetje minder

zout consumeren
En de aardappelen en het eitje maar zonder

proberen.
De ijsclub en het bestuur verdienen een

grote pluim
Ze hadden de banen en de sneeuv/ aardig onder

de duim®
Ook aan de ksint de verkoop van chocola en

snert was goed geraakt^
Want daar werd ook nog goed gebruik van

gemaakt.
Ook de uitgestippelde routes hebben het

goed gedaan,
De fakkeloptocht heeft weer heel goed vol

daan.
Daat daarora heel schaatsend Broek hopen
Dat dit bestuur nog veel jaren mee kan

lopen!
T.V/o Poolman®

en de Gooijer,Erica Isabella
Bylvia Jacoba, oud 20 jaar,
beiden wonende te Broek in
V/aterland.
van Velden, Robertus Joannes
Andreas, oud 2k jaar, wonende
te Broek in V/aterland, en Groo
Maria Anna, oud 19 jaar,wonen
de te Ilpendam®
van Veen, Klaas, oud 78 jaar,
gehuwd geweest met: G.Lamberts
wonende te Broek in Waterland

JPREUK VAN DE WEEK:

Als de nood het hoogst is
Is het vrouwencafe nabij!

Overleden

BIBLIOTHEEK
Bibliotheek geopend:
maandag : 15.45 - 16®30 uur

19«00 - 20,30 uur
donderdag : 19.OO - 20.30 uur
Roomeinde.3

GEZINS- EN BEJAARDENHULP
Leidster: mevr.M® de Graaf-Back
De Erven I8, tel. I716
Bpreekuur iedere werkdag van 8,30-
9o30 uur.

1e donderdag van de maand:
w e t s w i n k e 1 !

20.00 - 21.00 uur
V/ijkgebouw Groene Kruis

De Onderlinge Brandverzekering
"Broek in Waterland" is er ook
voor u I

k

Uiterst lage premie (vanaf f 0,40
per duizend);
Coulante schade-afwikk&ling;
Geindexeerde polissen.
Inlichtingen: Onderlinge Brandver

zekering
Broek in Waterland: tel.02903-1269

Monnickendam -I804Itel.02995

Bloeraen bestellen ??
" A r o s a " bellen I I

Galggouw 28, Broek in V/aterland
tel. 1684 b.g.g. 020-731524

"Ow bruiloft - receptie of famille^
feestje
wordt uitstekend verzorgd door
Restaurant " CON C 0 R D I A£"
Dorpsstraat
Tel

1 - Broek in Waterland
02903 - 1206

OPPAfiCENTMEir -j
Voor een oppas 's avonds of in de
schoolvakanties, ook voor overdag,!
kunt u bellen naar mevr. Kruidenier,
Jtiolengouw bij 48, tel. 1636. |
Wilt u tijdig uw oppas bestellen? \
U bent verplicht de raeisjes naar

•huis te brengen.

Vanaf heden kunt u weer terecht met
al uv/ klokkenreparaties bij: |
Joop van Zwol, Galggouw 24, tel 1498
Ook antdeke klokken (geen horloges)

i.Gediplomeerd uurwerkmaker. J^


