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BROEKER GEMEENSCHAP
ORiGAAN VAN DE STICHTING JDE BROEKER GEMEENSCHAP'

Secretariaat otichting
"De Broeker Gemeenschap",mevr.B.Blufpand-
Sinot, De Draai 38, tel.3120.
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AGENDA

Greene Kruis iVoorjaarsledenverga-
dering.

o.D.O.B. :Receptie(Clubhuis)
t/m ljul Koestal; Tentoonstelling.
Vrouwencafe :Neidentoneel

Be3aardentocht.
P.v.d.A. ;Ledenvergadering
"Jeugd doet leven"rConcert o.l.v.

Frank Me^erCHet Broe
ker Huis)

223un Avondvierdaagse
12aug Feestweek
Rekreatiever. :Kontaktavond(-S .D.O.B.

kantine)

==S.D.O.B. 1-KAInPI0EN==

Ter gelegenheid van het door het 1e elftal
behaalde kampioenschap, wordt op vrijdag
1 juni a.s. van acht tot tien uur n.m.
in het clubhuis van S.D.O.B. op het ge-
meentelijk sportterrein een receptie ge-

/^^uden. Behalve de leden en donateurs van
o.D.O.B. zijn 00k andere belangstellenden
van harte welkom. ^ „

C.Leegwater,P.R.

==BEJAARD£NTOCHT==:

De bejaardentocht wordt dit jaar gehouden
op donderdag ^k juni a.s. Voor diegenen,
die zich nog niet hebben aangemeld, be-
staat alsnog gelegenheid op onderstaande
adressen: J.Grift, Dorpsstraat 5t2juider-
vfoude? CoOud, Kosterij, Leeteinde,Broek
in Waterland; G.Franke, Nieuwland 1,Broek
in Waterland.
De kosten van deelname zijn gesteld op
i — P»P» Overmaking op rek.nr.3i.07•10
979 van de Rabobank t.g.v.Comraissie Auto-
tocht Bejaarden.

g=LEDENVERGADERING GROENE KRUIS=:=

Voorjaarsledenvergadering van "Het Groene
Kruis" wordt gehouden op 29 mei a.s. om
20.00 uur.

AGENDA; 1.Opening; 2.Notulen; 3-Jaarver-
slag; 4.Financieelverslag; 5-Balans; 6.
Bestuursverkiezing; aftredend en niet
herkiesbaar mej. G.Bont. Kandidaten kun-
nen zich aanmelden tot aanvang van de

19 t/m
k t/m
83un

Redaktie-adres mededelingenblad;
H.W.Eppenga, Buiteriweeren 1, tel.1^65

vergadering; 7*JStatuten(herziening); 8.
Regionalisering; 9»Rondvraag; lO.Sluiting
Inzage herziene statuten bi3* de secreta-
resse, de Woudweeren 26.

==TENTOONSTELLING==

In de Koestal van Jan vaii der .Snoek, Room-
einde 17 te Broek in Waterland wordt van
zaterdag 2 juni a.s. tot zondag 1 juli a.s
een tentoonstelling gehouden van FANTASIEt
ANSICHTKAARTEN van vroeger.
V/iet Hekking enthousiast verzamelaar (hij
bezit een collectie"vah meer dan 10.000

kaarten), geeft op een dertigtal panelen
een beeld van de fantasie-kaart in hat

begin van deze eeuw, de bloeitijd van de
ansichtkaart.

Zo worden er verschillende materialen

getoond, waarvan de ansichtkaart werd ge-
.maakt» verder de belangrijkste onderwerpen
van de fantasie-kaart, alsmede vele curio-
sa. Op 2 juni om I6.OO uur zal deze ten
toonstelling worden geopend door collega-
verzamelaar Drs.P.

De Koestal is open op vrijdag,zaterdag en
zondag van 10.00 uur-16.00 uur en op maan--
dag Van 13*00 uur-16.00 uur.
Voor eventuele nadere inlichtingen kunt
u zich wenden tot V/iet Hekking, Laan 8
Broek in Waterland, tel.176l.

==:REKREATIEVERENIGINGs=

Op 8 juni a.s. zal in de B.D.O.B.-kantine
een kontaktavond van de Rekreatievereni-

ging worden gehouden. Voor medev/erkers
na afloop een gezellige bijeenkomst in
Het Broeker Huis.

==DANSCURSUg=:=

leder die wil leren dansen kan in Broek

in V/aterland terecht. Cursussen voor jeugd
en echtparen in brons, zilver en latyns-
amerikaans.

Inlichtingen en opgave: fam.Koster,
Buitenweeren 14, tel. 1539

iSPREUK VAN PS WEEK;
(Op kampioenschap o.D.O.B.)

jLang gewacht en stil (?) gezwegen;
iNooit (?) gedacht en toch verkregeni



==AVONDVIERPAAGSEs=

De N.W.B. avondvierdaagse zal in Broek
worden gehouden op dinsdag 19 .iuni t.e.m
vri.idag 22 .iuni. Start elke avond vanaf
het parkeerterrein Nieuwland tussen 18,30-
en 18,J^5« Opgaven moeten binnen zijn uiter^
li.ik vri.idag 1 .iuni a.s, bijs mevr, T.v.d,
Vis, Aandammergouw, Zuiderwoude of W.Drij-
ver, Buitenweeren 17i Broek in Waterland,
met vermelding van naam, adres (Met post-
codenummer), geboortedatum en de hoeveel-
ste keer dit jaar gelopen gaat worden.
Kosten; personen t.e.m. 13 jaar / 3»—•

personen vain 1^ jaar en ouder f
Op vertoon vaui lidmaatschapsdiploma 1979
van N.H.W.B. dn N.V/.B. genieten seniorle-
den een reductie van f 0,75 en juniorleden
den reductie van /,0,50

=:=FOTOWEDSTRIJD=:=

In het kader van de feestweek (4^ aug,-12
aug.) organiseert de Broeker Gemeehschap
een fotowedstrijd, De foto's dienen bin
nen -de gemeente Broek .in V/aterland ge-
raaakt, te zijn. Alleen zwart/wit foto's
worden geaccepteerd, aangezien het de be-
doeling is dat de winnende foto's in de
nieuwe gemeentegids worden afgedrukt,
De afmetingen van de foto's mogen niet
groter zijn dan auisichtkaart formaat.Een
deskundige jury zal uitraaken wie de mooi-
ste plaatjes heeft geschoten. De winnende
foto's worden op de oudhollandse markt
van 11 aug. tentoongesteld in de kraam
van de gemeente.
Men kan tot 15 .iuli zijn of haar foto's
instureh haar Tiet Qemeentehuis, Kerkplein 6

=-HET GROENE KRUIS==

Geachte inwoners,
Gaarne willen wij het volgende onder Uw
aandacht brengen.
Het is ons ter ore gekomen dat verschil-
lende van onze leden uit onze ledencompu-
ter-administratie zijn afgevoerd terwijl
dat niet de bedoeling was.
Ook schijnen er inv/oners te zijn die zich
als lid hebben aangemeld, maar tot nog toe
niet in onze leden-computeradministratie
blijken te zijn opgenomen (wanneer U geen
acceptgiro heeft ontvangen).Wij verzoeken
nu iedereen die zoiets is overkomen con
tact op te neraen met mevr.C. de Jong-Dis-
sel, de Woudweeren 26, tel. 151^»
Inwoners die nog geen lid zijn van onze
vereniging kunnen dit snel verhelpen door
zich aan te melden op bovenstaand adres.
U steunt door Uw bijdrage ons v/erk zodat
wij U dan hulp kunnen verlenen als dat
nodig is. Voor nadere informatie over ons
werk e.d. kunt u altijd bellen naar boven
staand adres of: Zuster Grouse,Nieuwland
22, tel. 1255o

Op k mei 1979 is ten overstaan van nota-
ris J.B. Uyt den Bogaard te Edam bij ge
houden loting van obligaties van "Het
Groene Kruis" te Broek in Vfaterland de
volgende serieletters en cijfers der obli-
gatie uitgeloot.
A t/m J nummers: ^1 - 100- 92 - 2k - 46.

De schuldbewijzen van de uitgelote obli
gaties kunnen ter verzilvering worden
aangeboden bij de "Rabobank", Nieuw
land 27 te Broek in Waterland.

==RAADSAGENDA==

Op dinsdag 29 mei a.s. komt de raad der
gemeente Broek in Waterland in openbare
vergadering. Aanvang: 20.15 uur. Plaats:
Gemeentehuis.

AGENDAt 1. Opening; 2. Nbtulen; 3* Inge-
komen stukken; 4. Verslaggeving vergade-
ringen gemeenschappelijke regelingen e.d.;
5» Benoeming ambtenaar van de burg.stand;
6. Aanwijzing gemachtigde en plv.gemach-
tigde tbv verkiezing hoofdingelanden;
7m Beschikbaarstellen krediet t.b.v.uit-
breiding 3e klas o.l.s. "De Havenrakkers";
8. Beschikbaarstellen krediet voor ver-
vanging stofzuiger kleuterschool "Kleu-
tervreugd"; 9« Grondruil in kader vrijw.
ruilverfcaveling Broekermeer; 10. Aankoop
grond Rijperdwarsweg; 11. Aankoop grond
voor de bouw van een"zuiveringsinstal-
latie tbv camping Uitdam; 12. Aanvullend
krediet voor restauratie Kerkhofbrug;
13• Aangaan gewijzigde onderhoudsover- _
eenkomst van wegen met het Hoogheemraad'̂ ^
schap "Waterland"; 14. Verbouw van een 3-
tal boerderijen; 15« Voorbereidingsbe-
sluit . tbv tijdelijke aanbouw gemeentehuis;
16. Aanpassing diverse belastingverorde-
ningen; 17* Rondvraag; 18. Sluiting.
(12a. Beschikbaarstelling krediet van
f 8.345,— voor verbetering speelterreii^-
tje te Zuiderwoude).

ssOPROEP VERKIEZINGEN==

Eln dezer dagen ontvangt u een oproepings-
kaart om deel te nemen aan.de verkie-

zingen van de leden van het Europees
parlement op 7 juni a.s.
Zij, die v68r 24 mei geen oproepings-
kaart hebben ontvangen, worden verzocht
contact op te nemen met de afd.Bevolking
ter gemeente-secretarie, Kerkplein 6.,

==OPBRENGST COLL£CTE=s

De collecte ten bate van de Samenwer-

kende Kinderbeschermings-Organisaties
(SAKOR) heeft in de dorpen Broek, Zui
derwoude en Uitdam in totaal / 1231,70
opgebracht. Hartelijk:dank aan de guile
gevers en geefsters, maar natuurlijk
ook aan.de collectrices, die.ook deze
keer weer heel spontaan hun. medewerking
aan de collecte hebben gegeven.

Namens de SAKOR, 0. Leegwater

=sBURG£RLIJKE STAND==

Geboren ; Marit,'d.Vo J.L.Kaper en
B. van Peenen

Ondertr.: Cornelis Simon Smit, 26 jaar
eh Alida Hendrika van Riessen,
18 jaar

Overl. : Meindert Cornelis Lust, 66 jr.
e.v. I. Taams


