
20 januari 1977

urrnAM

BROEKER GEMEEN5CHAP
ORjGAAN van de stichting „de drobker. GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap",Mw.B„Blufpand-
Sinot, De Draai 36, tel« 312O0

22jan IJsclub
23jan Jeugddienst N„H«Kerk

Diemen, mom„Vo G«JoVo Monnickendam
25jan KleindiersportvePo: trekking

loterij (Concordia)
293an Jeugdhuis : band Howling Hurricane

SoDoOoBojubileumcommissie: Bridge-
drive (kantine)

^•feb Jeugdhuis ; lazing
12feb Jeugdhuis : film "Duizend mijlen

onder zee"
13feb Jeugddienst N.H.Kerk= Ds. Moonen,

Ilpendam^ m=m„Vc "Sound to Jezus",
Watergang

l6feb NCVB : jaarfeest
17feb Plattelandsvrouv/en: Dso Oskamp

over homofilie

Dia-avond verzorgd doo]
JcKortenoever, 's-Gra-
veland

film en carnaval

Plattelandsvrouwen; voorj aarsuit-
stapje PENjBloemendaal
gecomb.vergadering.met
Marken en Monnickendam
to M'dam, J=Buddingh:
"Openbaringen"
Band "Two o'clock"

ToneeluitvoeringCDorps—
huis Zuiderwoude)

Plattelandsvrouwen:Avond over merk—
artikelen(Bureau Voor-
lichting Merkartikelen)

Tracht : Toneeluitvoering(Dorps-
huis Zuiderv/Qude)

Jeugddienst NcH,Kerk„ Ds, Buskes
Middelstum m^m.Vo Jeugdfanfare,
Zuiderwoude
Jeugdhuis : film "Big Sam"
Jeugdhuis : film "All Baba en de

^0 rovers"
Jeugdhuis : Paasmaaltijd en film
Jeugdhuis : film "Hombre"
Jeugdhuis : film "De Prins eh de

Bedelalaaf"

Nut

"==agi;nda==

dansavond (Concordia)
Ds« Verspui,

26feb
3nirt

Jeugdhuis

13nirt NCVB

19inrt

24mrt

25mrt

27ni-rt

2apr
3apr

Oapr
6apr
7apr

Jeugdhuis
Tracht

Redactie-adres mededelingenblad:
HoV/e Eppenga, Buitenv/eeren 1,
tel„ l465o

20apr NCVB : ds« Klapwijk:"Hoe word Je
misdadiger?"

Imei Jeugddienst N»H.Kerk: DsoAbelsiria,
V/ateringen, m.mpV, "Holy Sound"

==DANKBETUIGING
Het is overstelpend geweest, al die be-
tuigingen van medeleven, zowel tijdens
raijn verblijf in het ziekenhuis als bij
en na mijn thuiskomst. Het is mij vol-
strekt onmogelijk om ieder persoonlijk
te bedanken® Daarom langs deze weg graag
een dankwoord aan alle personen en ver-
enigingen, die op een of andere manier
(vaak heel origineel) iets van zin.H
hebben laten horenn Dit enorme medeleven
heeft mij en mijn vrouw zowel ontroerd
als moed gegeveno
In deze en de komende weken ziet u mij
wel, maar ik ben er eigenlijk niet. Met
andere woorden: ik zal nog enige tijd
mijn functie(s) niet mogen uitoefeneno
Een samenspel van rust enerzijds en be-
weging anderzijds moet mij weer helemaal
in het goede spoor zien te brengen.
Met hartelijke groeten voor een ieder,

HcGcMo te Boekhorst

=:=DANKBETUIGING II==
Onze hartelijke dank voor alle mooie
kaarten, alle beste wensen en alle goede
gedachten, die we op 11 november, met de
Kerst en met Nieuwjaar mochten ontvangen
Ook onze gedachten gaan nog vaak naar
Broek en wij wensen alle inwoners een
heel gelukkig 1977J

"Meester" Smit

MeA«Co Smit-Du Pied

==OPji;NBARE KENNISGEVING==
5e loco-burgemeester van Broek in IVater-
land maakt bekend dat de Raad dezer ge-
meente in zijn vergadering van 28 decem-
5er 1976 heeft besloten te ve'rklaren dat
een bestemmingsplan wordt voorbereid



voor de bebouwde kom van de kern

Broek in Waterland, gelegen buiten het
gebied aangewezen als beschermd dorps-
gezicht, zoals in rood is aangegeven op
de bijbehorende plattegrondtekeningc
Voorts heeft de Raad bepaald dat het zon
der of in afwijking van een schriftelijk
vergunning van burgemeester en wethouder
(aanlegvergunning) verboden is binnen
voorrioemd gebied bepaalde in het besluit
omschreven werken en werkzaamheden, geen
bouwwerken zijnde, uit te voeren.
Het besluit met de daarbij behorende
plattegrondtekening ligt ter gemeente-
secretarie voor een ieder ter inzagec

januari 1977
Be loco-burgemeester voornoemd
AoG. Mater

==BRIDGEBRIVE=c=
De Jubileumcommlssie "ScD«0»B.-50 jaar"
organiseert op zaterdag 29 januari apSo
een bridgedrive in de SpDpOpBp-kantineo
Aanvang 8pOO uuro Inschrijfgeld / 3,—
per persoono

Voor thuisbridgers een unieke gelegenhei
om in wedstrijdverband hun kunnen met
anderen te meteno Met de indeling van de
3aren zal met deze groep speciaal reke-
ning worden gehouden« Voor deelname kan
men zich opgeven bij de wedstrijdleider
van die avond, de heer No Groot, Keern-
gouw 3i telo 162% Cui_terli-jk tot vrijdag
28 januari ao-Sp)o De commissie rekent op
een flinke deelnaraeo
^amens de jubileum-comraissie,

H.Wc Eppenga, voorzitter

==BIBLIQTHJJEK^=:
Nu is het dan zoverMl
In onze gele folder van november jol«
hebben wij reeds toegezegd, begin 1977
weer een flink aantal boeken in de
bibliotheek op te nemeno Op 1 februari
aoSo zal opnieuw een uitbreiding met 500
boeken plaats vindeno ;
Voor een inschrijfgeld van / 2,50 per ge-
zin per jaar en een leesgeld van 20 cent
per boek per week, kunt ook u van deze
uitbreiding genietenc'

==SGHAAKCLUB IN BROEK ?==
;0m een indruk te krijgen van de belang-
:stalling voor een schaakvereniging zou
ik alle geinteressee'rden willen vragen
op te bellen of even langs te lopen
('s avonds)p Op een geschikte avond kan
hieruitvolgend de eventuele oprichting

:van een vereniging worden besprokeno

Jo Poolman,
Molengouw 8

===== Telo 1850 =====

==UNICEF==
De verkoop van kaarten, agenda's enzo
heeft dit jaar een bedr.ag van / 55^,40
;opgeleverd«

=OPPASCENTRALE==
Er kunnen zich nog enige meisjes aan-
melden bij de oppascentraleo
Inlichtingen bij mevro Kruidenier,
Molengouw ^8, tel. I6360

Te koop gevraagd!
Woonark of woonhuis

Telo 02903 - l68if

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

Uiterst lage premie (vanaf / 0,40
per duizend)
Coulante schade-afwikkeling
Geindexeerde polisseno
Inlichtingen: Onderlinge Brandver-
zekeringo
Broek in Waterland: telo02903-1269 en

1619
Monnickendam : tel,02995-l80^

Uw bruiloft - receptie of families
feest.je
wordt uitstekend verzorgd door
EESTAUHANT "Cone o r -d i a "
Dorpsstraat 1, Broek in Waterland
Telo 02903-1206

==BURGEPLIJKE STAND==
Geboren: Susanne, dochter van Jo van Eck

en AoMo' Venniko

Maaike Ella Cornelia, dochter
van Go Langelaar en MoCo Bak»
Cornells Dirk Verwey, 29 jaar en
Ida' Fortuin, 19 jaar

Gehuwd

==:M£DEDELINGSN==

Gezins- en be.jaarde'nhuln
Leidster mevr. Mode Graaf-Back,
Eilandv/eg 1, telo l4^9" Spreekuur iedere
werkd'ag van 8„30 - 9,30 uur-

1e donderdag van de inaand
Wetswinkel 1
20 - 21 uur, Wijkgebouw Groene Kruis

===OPPASCENTI?ALE==
Voor een oppas 's avonds of in de school-
vakanties, ook voor overdag, kunt u
bellen naar mevr. Kruidenier, Molengouw
)ij ^8, telo 16360
ifilt u tijdig uw oppas bestellen? U bent
verplicht de meisjes naar huis te brengen

Bloemen bestellen
" A r o 5 a " bellen
Galggouw 28,Broek in Waterland
Telo 168A

bogogo 020-731524

Spreuk van de week: ^
jOp het bestemmingsplan:
Buiten de rooi(e)-lijn gaan!


