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Secretaria^t Stichting - d a 4. •"De Broeker Gemeensrhaptt ^ "^ededeling^enblaH;
Dr. C. Bakkerstraat I's" ^DD®"e®G®uitenweerM 1, tel,11t65

==AGENDA==
7-11 jan Oud-papier-actie o.l,s.-I

10 jan Nut; K.W. de Gier: dia's over
(Broeker Huis)16 jan Vergadering P.v.d.A (Leerkamer)

22 jan Voorliohtxngsavond ffitwaterende

^2 3an KleindlerS^Wer^^rfleuitrei- I"aarde^^^ daar"SiuL
i •>97'̂ " '-el23 jan NCVB: hr. Guljl: "Myn werk onder

ou • M verslaafden aan hard-drugs"jan Nut: Toneeigroep "Kameleoh"
(Broeker Huis)

5 feh Gymnastiekver. "Sparta"
Algeniene Isdenvergadering

9 feb Uitvoering zangvereniging
(Borpshuis Zuiderwoude)

20 feb NCVB; Jaarvergadering met film
over Broek

21 feb Nut; Jaap Groen; "Kiele, kiele
hopsasa" (Leerkamer)

Igoede wensen: hartverwarmend ! Ze rolden
^̂ ! tientallen door.da brievenbus; gewo

ellenaal te beantwoordei nze dankbaarheid, dat wy nog zoin vel
Igedachten zion, is heel, heel greet. Bit

papier zetten, epdat
alle^flroekers zaire5-wet?n, hoe wrj hetwaarderen. En dan veegen wy daar natuu
Iflk veer alien aan tee: dat 1974 u veei
geluk en veerspoed mag brengen en u mag

I sparen veer zerg en verdriet.
rVeel beste wensen van:

E. Smit

I ===:=: M.A.Ch. Smit-duPied

I ==VEIiGADERING PaHTIJ v.d. ABBEID==;
IOek belangstellenden (niet-leden) zyn

wel knm >^T^ ^welkom op de vergaderingeji van de. afde-
j ing Broek in Waterland van de. Party van
jde Arbeid. De eerstkpmende vergadering
jzal worden gehouden op woensdag,- 16 janu

20.00 uwr in de Leerkamer. 0
26 mrt NCVB; Gecorabineerde vergadering teUrfr,^?^+ staan onder meer; bespreking

Monnickendam; Ds. Koetsier over U ^ ®°^®®P^^®^^iezingsprogramma voor
"Kerk en ontwikkelingssamenwerking '̂d^ Sff^aadsverkiezingen,..keuze van

4 apr NCVB; Ds. J.C. Schouten over "De hoc- deze -verkieziilgen en
Kerk achter het yzeren gordiin" ^ " a koraende partykongres^8 mei NCVB; Huishoudeiyke vergadering izingen^ staten- en geraeenteraadsverkie-
==GELUKKIG NIEUiyjAAP^^ I®? laatstgehouden vergadering is "een

Burgemeester en m^vrouw Te Boekhorst zi-ln afdelingsbestuur samengesteld. Ditu alien zeer erkenteiyk yoor°L vele volgende personen:
pede wensen, die wy ter geleeenheid v=., i ' s" Goerzitter), W. Ves (vioe-

Wederk^®-®" ontvingen. Idrs^" Hoff(penningmeester),Wederkerig wensen wy alle inweners van deU (secretaris), mevr.
gemeente een gelukkig 1974 tee zewel in Ur' ? (lid)en R.H. Kingma (lid),
perseoniyk als in zakeiyk epzicht jVeer inlichtingen kan men terecht by de
===== ' Isecretaris, p.a. Havenrak 25, tel. 1550.

==EEN oud-broekep schrijft =I
December was de dag, dat we 12i iaar

Seleden in Heiloe gingen wenen. Ongeleef-Ok zeals de tyd vliegt. Maar Breek zyn
omgekeerd is dat ze-

mst pval. I'/ant wat heeft de
!effel i verjaardag)
le af gebracht en wat kregen

® een geweldige heeveelheid

Bekendmaking
Vanaf heden wordt geen gas meer af-
gegeven zonder lege fles en zonder
betaling.

rekenen op u aller medewerking.
D. Ploeger,
Zuideinde 2



i2;,:rrj;«srs.:;»ir;oS.n-... -f
•: houders van obligaties. ^van de gevels van uw pand te schilderen,
IZoals gebruikelijk zijn er J^^.„laclviseren wij u -teneinde achteraf moei-
! 20 obligaties uitgeloot voor aflossing te voorkomen- van tevoren xn-
iwel de volgende nummers: 030, 02V, 102, ixxj , „ „

^ f-1- yti^cr ono onH ?nn aichtingen te vragen bij Bouw- en V/oning-
Itoezicht, Zarken k, Monnickendam, tel. .
I02995 - 5251.

Burgemeester en Wethouders
van Broek in Waterland.

j==== ==OPROEPING==
IHet gemeentebestuur roept gegadigden op
ivoor het slopen van de stal achter het

^ Iperceel Dorpsstraat 9» Het afkomende ma-
Het zou plezierig |-teriaal (met uitzondering van een 250-

z,nn inaien u xn greet mogelyk aantal ^akpannen) kan beheuden werden.
kemt! aangezien het zeer tydrevend is em jNa^jere inlichtingen ter gemeente-secreta
bi.3 ieder perseenlijk thuis uit te betalen, verkrijgbaar, alwaar eek aanmeldxng
dan wel te innen. jkan geschieden.
vVii danken u bij veerbaat veer uw medewer- i____

. ==RnRGERLIJKE STAND==Het Bestuur -"beboren: Yvonne Rosalina Maria d.v.

e vuiRCiiu.*? - — 7 • • Q

110, 136, 153, 155, 195, 202, 278, 283
326, 375, 399, '121, 1193, 5l6, 5'i1, 585

;en 5^6, ^ .
iTevens verzeeken wij een ieder, die air
idestijds toezegde, de jaarlijkse bydrage
'ad / 25,— te veldeen.
^Twee leden van het bestuur van de Stich-
ting Derpshuis Zuiderweude zullen tussen

- 15.30 uur aanwezig zijn em een en
ander af te handelen. Het^zeu
zijn, indien u in ze

Het Bestuur

==MUZISKTENT ZUIDERWOtJDE=:=
Dames in Zuiderweude, het ligt in enze
Dedeeling denderdag, 17 januari a.s. _
s middags em 2 uur in het Derpshuis bij
Ikaar te kemen em enze verdere aktivi-
eiten in verband met de muziektent te
espreken.

F.A.Lubrecht en G.A.Th.Langelaa
Jan Siebe z-v. S. Heff en P. va
der Heide
Johanna d.v. W. Prenk en A*
Splinter
Jannetje N Merees l8 jr en
Frank Meijer 2? jr
Jan G Burger 39 jr en Hendrika
J Bink 2it jr
Irene Oesterlee 32 jr en
Arnold P van Kampen 29 jr
Lijsje Janssen 66 jr e.v.
J, van Dijk

iGehuwd:

==VTTIL WATER WOPDT VVEER SCHOQN !==
eals reeds eerder werd aangekondigd, zal
et Heegheemraadschap van de Uitwaterende
luizen een veerlichtingsavend houden mn
reek in Waterland ever het kwaliteitsbe-

leer van het oppervlakte-water en alles,
at daarmede verband heudt (zuiveringsin- ^ ^
tallaties, etc.) Deze avend vindt plaats^ dinsdag, 22 januari em 5 uur zal er

op dinsdag, 22 januari a.s. in het Breeker trekking-verleti
Huis. Aanvang 20.00 uur. De avend wordt
geepend met een dia-presentatie ep meer-
dere schermen, een spel van beelden,woer-
den en rauziek, Nadien is er gelegenheid
veer nadere infermatie en discussie. De
;oegang is gratis en in de pauze werdt u ^vuj.jlcxc jt-- •
een kep keffie aangebeden. Wij wekken een 1g^ote parkieten, dwerg papegaaien, tro
.eder gaarne ep deze bijzender interessante^ pische duiven, fazanten en diverse an
avend mee te maken. i re voeels. Na afleep kunt u vragen s e

=:=NIST ZOMAAR SCHILDEREN=:=
Artikel 310 van de Beuwvererdening veer de
^emeente Breek in Waterland bepaalt, dat
het uiterlijk van een wening of ander beuwj
Iwerk zedanig meet zijn, dat een en ander
iveldeet, aan redelijke eisen van welstand.
Dit heudt e.m. in, dat het buitenschilder-
iwerk een redelijk aanzien meet hebben, ter-
!wijl de kleur van het schilderwerk eek meet
jpassen in de omgeying. Dit geldt inJiet bjjr.

=;=BABY-SIT-CENTRALE==

Het bestuur van de Maatschappij tot Nut van ^^egens gebrek aan ruimte, werden de ui
't Algemeen heeft de tarieven van de baby-; de tenteenstelling in een v
sit-centrale met ingang van 1 januari '7^ .gend numraer vermeld. red.
lerzien. Thans zullen dus de volgende ta
rieven gelden: tot 24.00 / 1759 uur,
van 24.00 - 02.00 uur / 2,50 per uur en
een gehele nacht f 8, •
Tevens delen wij u hierbij mede, dat met in
eang van-1 februari a.s. het centact-adres
zal zijn: mw. M. Engelsma_Dekker, Weudweerep

tel. 1616.

Overl•

==KLEINDIERENSPORTVERENIGING==

up Qinsdag, 22 januari em 8 uur zal
na de trekking-verleting en de uitrei-
king van de prijzen van de Tenteenstel-
ling '73 een dia-veerstelling geheuden
werden doer de heer B. Gruijff uit Pur
merend.

Deze dia's zullen betrekking hebben ep
veliere vegels e.a. trepen kanaries,

.. 4-

VAtAU-ww**,

re vegels. Na afleep kunt u vragen ste
len. ledereen is welkem op deze avend.

Weerd van de week:

Nieuwjaarsdeceptie I!

==GEZINS- EN BEJAARDENHULP==
Voor gezins- en bejaardenhulp kunt u
zich v/enden tot mw. Van Montfrans,
Havenrak 27, tel. 1273 of Zr. Grouse
tel. 1255 ——

Mw. H.G. van Randeraat, GEDIPL.
PEDICURE / MANUGURE

De Vennen 7, Broek in W., tel. 1605
Bleemen bestellen ...7
A r o s a bellen !
Galggeuw 28, tel. l684, b.g.g. 020 -

73152


