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==AGENDA==

Ml t/m 18 juni; Avondvierdaagse
j2 juni Vergadering Gemeenteraad
7 t/m 15 augustus: Broeker Feestweek

==VBRSCHIJNDATA=:=
In verband met de naderende zomer en het
daarmede teruglopen van de verenigings—
activiteiten, wordt het verschijnen van
dit blad daaraan aanjgepast. De eerstvol-
gende nummers zullen uitkomen met een
tussenperiode van k i.p.v. 2 weken.
Na het voorliggende nummer ver^hijnt de
Broeker Gemeenschap weer op 8 juli en op
3 augustus a.s.
Copij^steeds inleveren ui'terlijk de maan-
dag voqr de verschijndatum.

^ ; ==SPREEKUUR BenW==
-«iteraard vond op maandag, 7 juni
(2e Pinksterdag)' het avondspreekuur van
burgemeester en wethouders geen doorgahg. *^1
Dit is nu verplaatst naar maandag, 1^ junq. deputeerde Staten van Noord-Holland hiet-
a.s. van 19<*30 - 20.30 uur (Kerkplein 6.

==:VAN HEl GEMEENTEBESTUUR.. .==

De Burgemeester der gemeente Broek in
Waterland m^akt ;hPt volgende bekend. Van
de Algemene" Tennisvereniging Broek in Wa^
terland is een aanvraag om bouwvergunning
ontvangen voor de bouw van een kantine op
het tennispark te Broek in Waterland.

Het bouwplan is in strijd met de voor-
schriften van het vigerend bestemmings
plan "Landelijk Gebied", doch niet in
strijd met.de herziening van dit bestem
mingsplan.

IBurgemeester en Wethouders van Broek in
iWaterland zijn dan 00k voornemens op gron4
jvan artikel 19 van de V/et op de Ruimtelijke
i Ordening vrijstelling te verlenen van de
Ivoorschriften van het vigerend bestem-
.raingsplan "Landelijk Gebied", teneinde de
;bouw van de kantine mogelijk te maken.

Gedurende l4 dagen, te rekenen vanaf
8 juni 1976, ligt het bouwplan ter Inza-
ge ten gemeentehuize, Kerkplein 6 te
Broek in Waterland.
Zij die bezwaren hebben tegen de bouw van
de kantine kunnen gedurende yoornoemde
termijn hun bezwaren schriftelijk ken-
baar maken aan burgemeester en wethouders
dezer gemeente.

Broek in Waterland, 3 juni 76
De burgemeester voornoemd,
HoG.M. te Boekhorsto

De Burgemeester der gemeente Broek in.
Waterland maakt bekend, dat ingevpls® list
bepaalde in artikel 23, lid 1 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening met ingang van
l4 juni 1976 ten gemeentehuize gedurende
een maand voor een ieder ter inzage ligt
het ontwe2?p-plan inzake—een-gedeeltelijke
herziening van het bestemmingsplan ".U.lt-
dam". .. .

Dit ontwerp-plan voorziet in het door Ge-

goedgekeurde gedeelte van het bestemmingd
plan "Uitdam".
Gedurende voprmelde termijn van een maan.d
kan een ieder schriftelijk bij de raad
dezer gemeente bezwaren indienen tegen
het ontwerp-plan.

Broek in Waterland,3jun76
De burgemeester voornoemd,
HoG.Mo te Boekhorst

==GEZINSHULP==

Voor gezinshulp en bejaardenhulp kunt

u zich wenden tot:

mevrouw Van Montfrans, Havenrak 27,

tel. 1273 - liefst tussen 13«00 en

14.00 uur.



==K£Dj:RLANDS KAMER0RKEST=:=
Het is nu al weer een.vrij groot aantal
jaren, dat het Nederlands Kamerorkest in
het kader van het Holland Festival een
conpert geeft in de Nedo Hervo Kerk te
Broek in V/aterlando

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een
geraeentelijke subsidie terzake, Hoewel
ook in de afgelopen jaren de kerk bij
dit concert zeer redelijk gevuld was,
bleek toch het aantal plaatsgenoten on-
der de bezoekers geringo Dat was jammer,
want de gemeente-subsidie is natuurl^'k
in eerste instantie ervoor bedoeld om
juist de ingezetenen in hun eigen dorp
van goede muziek te kunnen lateh genieten
Behalve de gebruikelijke aankondiging
door affiches, heeft het Kamerorkest dit
jaar (op aandrang van het gemeentebestuur,:)
ook huis aan huis een foldertje versr>reid
betreffende het concert met als extra
attractie"'eeff-'gereduc'e^de prijs" voor de
ingezeten.en van 3roek in Waterland-

jkt een goede gedachte te zi jn. ge-
weest.

Bij het concert op jongstleden zaterdag-
avond was een beduidend groter aantal
plaatsgenoten aanwezig dan in vorige ja-
reij* En zij zullen, naar onze mening,
daar beslist geen spijt van hebben gehad.
De voortreffelijke misici van het Kamer-

gaven een prachtig concert® De
akoestiek in de kerk is voor iets derge-
lijks raagnifieko
In de pauz'e was een groot gedeelte van
het•publiek buiten te vinden tijdens een
mooi-e zomeravondo Ook dit draagt bij tot
de-unieke sfe„er-van zo'n Waterlandconcert
Wij ^^open, dat het Nederlands Kamerorkest.
nog -Irele malen op deze wijze in Broek komt
musiCeren®

==BURGSRLIJKE STAND==r

Geboren; Petra dochter van R® Verhoef en
Go Benes

Gehu'wd; . Jan T Poolman, 2k jaar en Edith
Blanc, 22 jaar®

Overj..; Jannetje van de Nadort, oud 7k jr
WoVo JoPo van Rijn®

yw bruiloft - Receptie

.'of familiefeestje

wordt uitstekend verzorgd door:

"""^STAURANT. "CONCORDIA"
annex slijterij

Dorpsstraat 1 - Broek in Waterland

telo 02903 - 1206

Spreuk van de week;

De Onderlingo Brsmdvera^e-ring-i
"Broek in Waterland"

is er ook voor u !!

Uiterst lage premie (vanaf / 0,40
per duizend)

i

Coulante schade-afwikkeling .

Geindexeerde polissen

Inlichtingen: Onderlinge Brandver—
zekering

Broek in Waterland; tel. 02903-..i269
en 1619

Monnickendam: tel. 02995-l804

Mevrouw F. Brouwer, Broekenneerdijk 6
telw-02903 - i4i2 • -

GEDIPLOMEERD PEDICURE ' •' ^ "
. . .• {*

Behandeling na afspraak, - ook aah

huiso - Op advies van de dokter

ook aanmeten van steunzoien en

elastieke kousen.

OPPASCENTRALE

Voor een oppas *s avonds of in de

schoolvakanties, ook voor overdag,
kunt u bellen naar mevrouw Kruide»

niet, Molengouw bjj ^8, tel. I636

Wilt u tijdig uw oppas bestellen ?

U bent verplicht de meisjes naar

huis te brengen.

ledere eerste DONDERDAG van de

maand; - isf e t s w i n k e 1 !!

in het Wykgebouw van het Groene

Kruiso - van 20 - 21 uur !

Bloeraen bestellen ????

"A r o s a " bellen 11

Galggouw 28, Broek in Waterland,
tel. 1684 bog.go 020-731524

ZOMERSLAAP


