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BROEKER GEMEENSCHAP
OaGAAN VAN DE STICHTING DROEKER. GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap"Mw.B.BXufpand" H.W.Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot,__De Draai 3^^^ tel. 3120. tel. 1465.

4feb
12feb

13feb

I6feb
17feb

26feb
3nirt

19nirt

24mrt

=AG£NDA=:=

Jeugdhuis : lezing
Jeugdhuis : film "Duizend mijlen

onder zee"

Jeugddienst N.H.Kerk. Ds.Moonen,
Ilpendam, m.nioV. "Sound to Jezus",
Watergang
NCVB : jaarfeest
Plattelandsvrouwen: Ds. Oskamp

over homofilie
Nut ; Dia-avond verzorgd door

JoKortenoever, *s-Gra-
veland

Jeugdhuis : film en carnaval
Plattelandsvrouwen: voorjaarsuit-

stapje PENjBloemendaal
15nirt NCVB : gecomb.vergadering met

Marken en Monnickendara
** te M'dam. J.Buddingh:

"Openbaringen"
iSmrt Nut : Concert v.d. Rijkspo-

litiekapel (N.H.Kerk)
Jeugdhuis : Band "Two o'clock"
Tracht : Toneeluitvoering(Dorps-

huis 2uiderwoude)

25inrt Tracht

27mrt

Merkartikelen)
Toneeluitvoering(Dorps-
huis Zuiderwoude)

Jeugddienst N.H.Kerk. Ds.Buskes,
Middelstum m.m.v.Jeugd-
fanfare, Zuiderwoude
film "Big Sam"
film "Ali Baba en de

40 rovers"

Paasmaaltijd en film
film "Hombre"

film "De Prins en de

Bedelslaaf"
ds. Klapwijk: "Hoe
word je misdadiger?"

Plattelandsvrouwen: Hr. Vink:
Lezing met dia's over
Rusland

_cpr

3apr

10apr
16apr
17apr

Jeugdhuis
Jeugdhuis

J eugdhuis
Jeugdhuis
Jeugdhuis

i20apr N.C.V.B.

i20apr

Imei Jeugddienst N.H.Kerk: Ds.Abelsma,
Wateringen, ra*m.v. "Holy Sound"

7niei Jeugdhuis : Band "Skunk"
llmei NCVB : C.G.Hendriks over GGD

12mei Plattelandsvrouwen: Wedgwood ser-
viezen en Noors kris-

tal

lezing over politiek13niei Jeugdhuis

28mei Jeugdhuis
in 't algemeen
Band "Howling Hurri
canes"

mei Plattelandsvrouwen; Voorjaarsuit-
stapje gezamelijk met
de Vowa

:==OPEMBARE K£NNISGEVING===
De loco-burgetneester van Broek in Water-
land maakt bekend dat van de heer J-K.

Honingh, Hellingweg 17 te Broek in Wa-
terland een aanvraag om bouwvergunning
is ontvangen voor de vergroting van het
woonhuis op het perceel kadastraal be
kend gemeente Broek in Waterland, sectie
B, nr. 2714.

, Het bouwplan is niet in strijd met hetPlattelandsvrouwen: Avond over mark- vigerend bestemmingsplan. Aangezien er
art.(Bureau Voorlichtinggeen grond is om de vergunning te wei-

geren en voor het gebied, waarin het
bouwwerk zal worden uitgevoerd, voordat
de bouwaanvraag is ingekomen een voor-
bereidingsbesluit is bekend gemaakt,
dienen burgameester en wethouders de
beslissing op voormelde aanvraag aan te
houden. Daar het bouwplan ook niet in
strijd is met het in voorbereiding
zij'nde bestemmingsplan zijn burgemeester
en wethouders voornemens op grond van
art.50 lid 8, van de Woningwet de ge-
vraagde bouwvergunning te verlenen.
Gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf
28 ianuari 1977» ligt het bouwplan ter
inzage ten gemeentehuize. Zij* die be-
zwaren hebben tegen de verbouwing van de
woning kunnen gedurende voornoemde ter-
mijn hun bezwaren schriftelijk kenbaar
maken aan burgemeester en wethouders
ezer gemeente.



;;=,=FQNDS • VOO'R "SP'ORl'ACCOMMC)DATrES==
Van Gedo Staten van Noord-Holland is ae

volgende-mededeling ontvangeno
"Hierbij delen wij u mede, dat door
sportverenigingen ten behoeve van acco-
mmodaties met de bouw waarvan in 1977
een aanvang wordt gemaakt een beroep op
het provinciaal fonds voor sportaccomrao
daties kan worden gedaan^
Bedoelde aanvragen dienen voor 1 april

1977 bij ons te worden ingediend op
formulieren, die dezerzijds op (schrif-
telijk) verzoek aan belanghebbenden
worden toegezonden. Na genoemde datum
ontvangen aanvragen kunnen niet raeer
in behandeling worden genomen®
Voor deze z.g® "kleine" accommodaties
kan tot onderstaande bedragen een be
roep op het fonds worden gedaan:
-voor specifieke accommodaties voor
kleine zaalsporten, kleedaccommodaties
en botenhuizen e«d® (sec) 6^ van de
bouv;kosten t.ot een..maximaal subsidie
van,/ 25-00b,--j-.

-voor "clubhuizen :"van spohtverenigingen
maXo / Y^bOOO,—, te weten
•-ver de eerste j 100-000,— S% der
bouwkosteh.? .

over -de ty^fede
eri-'derde V .. •

bodwKosten;..--
"over de yierde
bouwko-sten;
de•koaten boven f 400-000,— worden
voor de-.subsidieberekenlng buiten be-
schouwing gelaten;

-voor trainingsverlichtingsinstallaties
6% van. de kosten van aanleg tot'een
maximaal subsidie van f ^-OOO,—«

••'•In het geval kleeda'ccommbdatdes onder-
-deel uitraaken van' een clubgebouw wordt
daarvoor niet apart een bijdrage ver-
strekte"

;•/ 100.000,—-4^ der

. -f 100.000,— 2% d§'r

.• _^^uitloting' OBLIGATIBS
Op donderdag, 2P januari heeft de
6e uitloting plaatsgehad .Van de .o'bli-
gatielening' van SDOB.
De uitgelote numraers. waren:
a. voor cat. A if 25.?.-^) 3, 28, 46, 83,

lOr, 158, 160, 33, 87, 93^ .136 en 1.8,5;
b. voor cat. B (/ 50,—),11, 34, en 43;
Co voor cat. C (/ 100, —)..23. v^v. *
Verzilver.ing^.van.. .de uitgelote, obligatie'S
kan. geschiedeh'bij de SDOB-penn., de
hear Jb. ' Kouwehoord, Buitenweeren .23«»

^^PRIJSWINNENDB NUMM-ERS VAN DE '

LQTERIJ- 1976/197?E'ER' KLEINDIER-
SPORTVERENIGING:^^ '• •' -

8 • Foto rolletj.e- .. .
- • 23 •Plantenfl.at'/•

46 •' Kaars met ;Standaard
69 • Poezenmand V-'
70 ' Fles zoete wijn
82 Radio-cassette recorder

133 ' 'Paraplu
l84 'Kist sigaren
210 Halsband -en riem voor hond

•263 Hohdenbrokken •'-•••'
426 Kappersbdn'"'•'•• •••--•G.'
447 ' 'Kersensaus
462 2es kdp en schotels'"
488 Kattenbrokken " ' •

-.'•I

493 Kobkboek j e
506 Pate -
578 Telefoonspaarpot
637 Hondenvoerbakje
682 Pot vruchten
736 Kop en schotel
847 Fles sherry
861 Kop en schotel
868 Worst

875 Honden bijtbotjes
877 Place-mat
901 Bureau-set

928 Plantenhanger
1018 .Donzen dekbed (1 persoons)
1048 Fles Rose
1081 Eau de Cologne
1182 Weekend tafel
1184 Foto rolletje
1201 Glazen asbak

1204 Plantenhanger
1243 Fles Druivensap
De trekking werd verricht door mevr.van
Montfrans en be?,orgde een goed gevuld, .
"Concordia" .Spahhah-'de ogenblikk'en.-.'---t'-v -
H:eiik-'=Groen.e^'eld".was' zo gelukkig.-d.e' Radio-
cassette recorder te winneh,'terwijl de
gelukkige v/innares met haar dekbed die ^
avond huiswaarts.kon gaan. 't Merendeel
der prijzenjypirdt u dopr de lotenverko-
pers 'thuisbezorgd, doch bij evt. stoor-
nissen contac.t- opnemen met: Binnenweeren
20, tel. 1801. Voorzo, J.Nierop reikte. di-
v^pse fokkers hun gewonnen prijzen uit,
wat vergezeld ging van enige opwekkende
woorden. Terwijl^ in 7'rijm"-vogelvlucht
uit de mond van.^de 'Secr. nog eens de af-
gelopen, jubileum-te.ntoonstelling ver-
scheep?. De.-kienrfrondjes tussendoor en na
afloop zorgden yoor een goed geslaagd
en gezellig;^g€heel..;:v.an ideze avond.

- • =:=G£VOND£H VOORWERPEN==

Per abuis is tussen het oud papier te-
reoht gekomen o.a.' de gevaren-driehoek
e"n steeksleutel van de heer S.v.Vuure,
IVoudweeren 29, tel.1834. De oud papier-
handel 'is zo vriendelijk geweest alles '
grondig na te kijken (ook in belang van
eigen person). Helaas is het* gereedschap
niet gevonden. He't "zal dus waarschijnlijk
door een van de kihderen als gevonden
voorwerp uit de';'bbritainer mee naar huis
zijn genomen.''.Gaarhe' terug te bezorgen
bij mevr.MiT'ehsen,''--Nieuwland l4 of bij de
school of-'-'bi j'*; de heer -Si, v.Vuure zelf. '
Bij voorba^'t hart'eri-ik dank.

_____ "/'• WerJk'g'roep oud papier_o___-

De heer P.S. Ruyterman, Roomein'de ' 14,
tel.1228, heeft een dubbele fietstas
gevonden met daarin o.mi regenkleding.
De-verliezer kan' zich vervoegen bij
bovenstaand adres.

•.. •;==:BtJRGERLIJKE. STAND==
leboren; ..Gerrit® zoon van J. Oskam en

Frijlingh.
• :SjOrs,. zoon van C.L.H.Rozendaal

. . . , en G.AoM. Teuns.

Gerrit.VXug, 25 jaar en Grietje
Honing, 23 jaar.

Gehxiwd


