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urmAM IDERWOl/D,

BROEKER GEMEENSCHAP
Seoretariaat DE STICHTING
"De Broeker Gemeenschap", mevr.EoBlufpand-
Binot, De Draai 5^, tel- 5''20

==AGENDA=^

20mrt Plattelandsvrouvjen: Gourmetparty
(SamueljMonnickendam)

•^2mrt PoV.d.A. :Ledenvergadering
j2mrt Broeker VrouwencafeCBroeker Huis)
26mrt Kleindiersportver•:Jaarvergadering
2,5,5 en 6 apr« :Inschrijving nieuv;e

leerlingen lagere- en
kleuterscholen Broek in

Waterland en Euiderwou-

de o

7apr BeQaardensoos:Bazar (Broeker Huis)
l^apr Tennisver. ;Demonstratiewedstrijden

(tennispark Keei^ngouw)
l8apr NCVB :Ds A«den Tonkelaar,War-

mond;onderwerp;"Taize"
19apr Plattelandsvrouv7en:Pater Floris over

zijn v/erkzaamheden»
19apr P»v,d.A. :Ledenvergadering
24apr Oranjever. :Koppelklaverjasdrive

(Feesttant)
26apr Oranjever® :Bonte avond (Feesttent)
>^apr 9ranjever. :Feestavond (Feesttent)
^ Japr /C'ran jever a :Koninginnefeest»(Feest

tent)

22mei PoVcdoA. ;Ledenvergadering
21jun P.v-d-A. :Ledenvergadering

==BROEKER VROUVffiNCAFE==

Op donderdag 1 maart j«lovond de opening
plaats van het Broeker Vrouwencafe^ Onge-
veer 100 vrouv/en waren aanv/ezig in het
Broeker Huis. Made dankzij de muzikale me-
dewerking van de "Hekobema's" v/as het een
prima start. De financiele bijdragen en het
grote aantal ingevulde enquete-formulieren
zijn voor de werkgroep voldoende stimulans
om verder te gaani
Cp donderdag 22 maart a.s. organiseert het
Broeker Vrouwencafe weer een avond in het
Broeker Huis- Op deze avond v/illen v;e alle
vrouv/en jong en oud informeren over het op
handen zijnde bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker.

wevrouw Miedema uit Broek in V/aterland,
vrouwenarts, zal over haar werk vertellen-
Mevrouw Debets uit Furmerend, lid van de
l/aterlandraad, belast met de portefeuille
Volksgezondheid, zal ..iets vertellen over
het onderzoek- AANVAKG 20.50 uur-

H.V/. Eppenga, Buitenweeren 1, tel«l465

==LEDENVERGADERING P.v.d.A.==

Op donderdag 22 maart a.s. houdt de Partij :
van de Arbeid, afd.Broek in V/aterland haari
maandelijkse openbare ledenvergadering in ;
het Broeker Huis; aanvang 20.00 uur.
Op de agdenda staan o.m. de volgende pun- •:
ten:

-nabeschouwing van de vorige raadsverga- ;
dering en voorbespreking van de komende; |

-voorstellen van de congrescommissie over :
de beschrijvingsbrief. - •

Een ieder is van harte v/elkom. :

==VERZILVERING BQNNEN=^ i
Vi/oensdag 21 maart van 19''00-21.00 uur is eir
gelegenheid om 55 dagzegels en 5 v/eekzegels
in te leveren bij P.Kooyman, De Vennen 15»:

==GEVONDm== ;

Damestasje met inhoud.
Te bevragen bij P.Kooyman, De Vennen 15- :

Een gouden armbandje met plaatje.Naam:
Pamela. Te bevragen bij Oosteinde 2. :

==JUDO-NIEUWS=;= i
Het bestuur van de Recreatiever.Broek in :
Waterland deelt mede, dat op vrijdag 50 :
maart a.s. in de gymzaal van de Openbare ;
Lagere School de clubkampioenschappen v;or-:
den gehouden. Dit gebeurt tijdens de ge-
wone lesuren. Ouders,donateurs en belang- :
stellenden kunnen dit komen bekijken.
Door verschuivingen naar andere lesuren
kunnen met ingang van 1 april a.s. v/eer
kinderen geplaatst v/orden. I-ieisjes en
jongens vanaf zes jaar en ouder zijn van
harte v;elkom.

==RECREATIEVER."BROEK IN WATERLAND== ;

Afdeling huziek: Binnenkort starten we
weer met een nieuv/ blokfluitgroepje.
Kinderen die in de loop van het jaar 8
zijn geworden, kunnen v/orden geplaatst.
\/ij werken met groepjes van ^ k 6 kinderen.
Daar er al kinderen op de v/achtlijst staan;
is plaatsing beperkt. Het is de bedoeling ;
dat de les op rnaandag van 16.50-1?. 15 uur ;
gehouden zal v;orden.
Aanmelden bij raevr.V/iertz, Moerland 25,
tel. 1445. bestuur •
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U v/ilt natuurli^k zo beslagen mogelijk
ten ijs komen en weten viat burgemeester
en v;ethouders aan de raad voorstelleno
U kunt dan tv;ee dingen doeno Een abonne-
ment nemen op de raadsvoorstellen« Die
v;orden u dan voor iedere vergadering
automatisch toegestuurd« U kunt ook
de voorstellen komen inzien en lezen.
Dit laatste kan bij de gemeentesecreta-
ris in de week voorafgaande aan de raads-
vergadering

Stichting "Het Broeker Huis" en de voet-
balvereniging F.CoUitdam, zodat het aanta
aangesloten verenigingen thans J,0 bedraag
Hedelingenblad. Tijdens dit jaar heeft he
bestuur besloten de agenda van de raads-
vergaderingen en een korte besluitvorraing
van deze vergaderingen te publiceren in
het mededelingenblad, met dien verstande
:dat bij plaatsgebrek verenigingsnieuws
•raltijd voorgaat. Van verdere publicatie

, • u ^ betrekking tot politleke zaken distanVeraer is het de bedoeling de voorstellehtieert de stichting zich geheel, dit in
aan de raad in de bibliotheek ter lezing pvereenstemraing met hetgeen hierbver in
te leggen* Vat mot ingang van deze
vergadebing sal plaatc hebben.

=?=AGENDA VOOR DE RAADOVERGADERING
VM 27 MAART 1979^

1. Opening,
2. Notulen.

3. Ingekomen stukken en mededelingen,
k, Verslaglegging vergaderingen gemeen-

schappelijke regelingen e.d.
Vaststelling verkeersmaatregelen.

de statuten geschreven staat.
Bet blad is iedere veertien dagen huis
•aan huis bezorgd met een onderbreking ge-
;durende de zomervakantie»
Bubsidie, Van gemeentewege is de stichtin
:Over het jaat 1978 een subsidie groot
•f 300,— verleend.
:Aktiviteiten» In maart en april heeft de
iBroeker Gemeenschap een coordinerende taa
;gehad bij de organisatie rond het program
:raa van de dag, dat de heer J,Koppenaal al
iburgeraeester geinstalleerd werd. Op die
;bev;uste 22e april bleek, dat de drie ker-

Vaststelling van verordeningen ingevol- jnen van onze gemeente prima kunnen samen.
ge de winkelsluitingswet.

7• Vaststelling van een voorbereidingsbe-
sluit voor het pand gelegen achter Ha-
Tonrak 9-^11 in verband.met een verzoek
qm een bouwvergunning.

8, Vaststelling van het bibliotheekplan
9. Vaststelling van de prioriteiten-lijst

voor het sociaal-culturele werk,
10, Beschikbaar stellin-g van een krediet

van:

a,/ 13®^00,-- wegens eenmalige kosten
voor het plaatsen van het tijdelijke

iwerken, Actief heeft de stichting zich
jbeziggehouden met contacten te leggen
;tussen de stichting open jeugd-- en jonge-
;renv;erk en betrokken verenigingen binnen
;onze gemeente.
jl.v.m. andere festiviteiten in Broek in
:baterland en de ongunstige schoolvakantie
;is er slechts weinig georganiseerd rond
:de kermis, De Broeker Gemeenschap heeft e
ivoor gezorgd dat het vuurwerk en de oud-
ihollandse markt doorgang konden hebben
;I.v,m. de continuiteit was vooral het

9e lokaal bij de openbare lagere schod:doorgaan van de markt van groot belang.
"De Havenrakkers";

b.f 28.500,-- wegens huur gedurende het
eerste jaar van genoemd lokaal;

c.l 5.510,— wegens inrichting van ge
noemd 9© lokaal;

;Aan de ijsclub v;erd medewerking verleend
;de land- over zandloop te organiseren,
;De contactavond voor nieuv/e bewoners is
:dit jaar overgeslagen, het aantal nieuwe
iinwoners was te klein. V/el heeft plaatsd.j 600,— voor de aansohaf van een typergevonden de sinterklaasintocht op l8

machine voor genoemde school
1. Eondvraag.
2. Sluitingo

;november. De Rabobank heeft ter gelegenhe;
:van de opening van het verbouwde bankge-
;bouv/ alle medewerking verleend om deze
lintocht te doen slagen.
:In de plancommissie 3RV/ gelden werd de
;Broeker Gemeenschap vertegenwoordigd door
;de heer Lobbes. Het bestuur van de Broe-
:ker Gemeenschap heeft haar bemiddeling
jverleend bij het opstellen van het advies
ivoor besteding van deze gelden. De Gtich-
:ting het Broeker Huis heeft het bestuur
;van de Broeker Gemeenschap verzocht een
;lid van haar bestuur zitting te doen ne
men in het stichtingsbestuur van het

JAARVERGLAG VAil DE STICHTING "DE BROEKER
EMEENoCHAF" OVER HET JAAR 1978==
estuur Tijdens het afgelopen stichtings-
aar is het bestuur geccmpleteerd met een
ieuwe voorzitter. In april I978 werd de
eer J.Koppenaal als burgemeester van de
emeente Broek in baterland geinstalleerd.
it het na de gemeenteraadsverkiezingen
an 1978 nieuv; gevormde college van Burge-
eester en b'ethouders is de heer Koppenaal
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angev/ezen als voor-zitter van de otichting .-Broeker Huis. De heer Valk is hiervoor
De Broeker Gemeenschap". Hat stichtings- iaangewezen
estuur ziet er nu als volgt uit: De heer
.Koppenaal, voorzitter, de heer R,Lobbes
enningmeester, mevr.B.Blufpand-Ginot, se-
retaresse, de heer H. Valk, vice-voorzitter^
e dames A.Drijver en A.Kesselaar en de heer:
.'Wiedemei jer , lid van bestuur,
n het afgelopen stichtingsjaar is het be- j

stuur 10 maal in vergadering bijeen gev;eest.:
Deelnernende verenigingen. In het afgelopen
jaar zijn tot de Etichting toegetreden de

SPREUK VAN DE V/EEK

Baza(a)rdensoos


