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==AGENDA==

Jeugdherberg: Bazar Bejaardenclub
Vergadering Schoolraad
gecombo vergadering met
Marken en Monnickendam
te M'dam, J,Buddingh;
"Gpenbaringen"
Bejaardentocht
Concert Vod, Rijkspo-
litiekapel (NoHoKerk)
Band "Two o'clock"

Toneeluitvoering(Dorps-
huis Zuiderwoude)

Plattelandsvrouwen: Avond over merk-
arto (Bureau Voorlich-
ting Merkartikelen)
ToneeluitvoeringCDorps-
huis Zuiderwoude)

Jeugddienst N,H,Kerk, Ds.Buskes,
Middelstum m.m.v, Jeugdfanfare,
Zuiderwoude

Jeugdhuis : film "Big Sam"
film "Ali Baba en de
4g rovers"
Paasmaaltijd en film
film "Horabre"

film "De Prins en de

Bedelslaaf"

dSoKlapwijk; "Hoe word
je misdadiger?"

Plattelandsvrouwen: HroVink:
Lezing met dia's over
Husland

Jeugddienst N,HoKerk: Ds. Abelsma,
Wateringen, m-moV, "Holy Sound"
Jeugdhuis : Band "Skuuk"
NCVB : CoGoHendriks over GGD

Plattelandsvrouwen: Wedgwood ser-
viezen en Noors kristal

Jeugdhuis : lezing over politiek
in het algemeen

Jeugdhuis : Band"Howling Hurricanedl
Plattelandsvrouwen: Voorjaarsuit-

stapje gezamenlijk met
de Vowa

NCVB

Nut

Jeugdhuis
Tracht

Tracht

Jeugdhuis

Jeugdhuis
Jeugdhuis
J eugdhuis

Gapr NCVB

Gapr

Imei

7mei

Imei

2mei

3raei

8mei
mei

Redaktie-adres mededelingenblad;
H,W, Eppenga, Buitenweeren 1,
tel, 1463

==GPENBARE KENNISG£VING==

De loco-burgemeester van Broek in V/ater-
land maakt bekend, dat ter gemeente-
secretarie, Kerkplein 6, ter inzage ligt
een afschrift van het besluit van de

Minister van Verkeer en Waterstaat d.d,
16 februari 1977 inzake toepassing van
het bepaalde in de Belemmeringenwet
Privaatrechto

Dit besluit behelst:

1, aan H.JoKaffka, Willroiderstrasse 9
te Munchen (Bondsrepubliek Duitsland)
wordt, behoudens zijn recht op schade-
vergoeding, de plicht opgelegd tot het
gedogen van de aanleg en instandhou-
ding van de onder A van deze beschik-
king bedoelde werken;

2o met de uitvoering van de werken kan
niet worden gewacht, totdat de in art,
4, lid 1, van de aangehaalde wet ge-
noemde termijn is'verstreken of op het
in dat lid bedoelde verzoekschrift is

beslist.

Een ieder die enig recht heeft ten aan-
zien van het onroerend goed kan binnen
een maand nadat het afschrift van het be

sluit ter inzage is gelegd aan het Ge-
rechtshof te Amsterdam vernietiging van
de beslissing verzoeken.

Datum: 2 maart 1977

De loco-burgemeester voprnoemd,
AoGo Mater

==INSCHRIJVING LEERLINGEN GLS

BRGEK EN ZUIDERWGUDE==

Gp l4, 15"J 17 en 18 maart van 15®45-16013
is er gelegenheid uw kind in te schrijven
voor het nieuwe cursusjaar 1977/78,
De inschrijving kan geschieden in de
lagere scholen te Broek in Waterland en
Zuiderwoude,

KoSwart, hoofd "De Havenrakkers",
Broek in V/aterland

HoGoBuwalda, hoofd GLS-II, Z'woude



==CONCERT RIJKSPOLITIEKAP£L==

Depa,rteraept Broek in V/aterland van "het
Nut" organiseert op 18 maart aoSo in de

oHoKerk een concert door de Rijkspolitie-^
capel OoloVo majoor Jan Schaapo Het op-
:reden bevat muziekstukken van semi-klas-

ieke aard tot populaire rauziek; kortom:
nuziek waarnaar het fijn luisteren iso
Bit is mede te danken aan de speciaal voor
deze kapel door bekende componisten/arran-
geurs geschreven muzieko In de ruim 25
aar van haar bestaan heeft het korps een
eer hoog muzikaal niveau bereikt en is
et meerdere malen voor radio en toVo op-

getredeno Aanvang: 20e00 uuro
utsleden hebben op vertoon van hun lid-
aatschapskaart gratis toegango Toegangs-
rijs voor niet-leden bedraagt f 3j—popo

Caartverkoop aan de kerko Indien het weer
et toelaat zal de drumband van de Rijks-
)olitie, eveneens op 18 maart aoSo tussen
6cOO en 17»00 uur een muzikale rondgang
aken door het dorpo

==t6N£ELVERENIGING "TRACHT''^^
p zaterdag 19 maart en vrijdag 25 maart ..
oSo speelt de toneelvereniging "Tracht"
et stuk: PBlijf zitten waar je zit" door
ug® van 2uyieno
e voorstellingen zijn in het Dorpshuis .

:.e Zuiderwoude en beginnen om 20o15 "hur, -
p zaterdag maart rijdt er een busjOo
!ndien u hiervan gebruik wilt maken dient

dit op te-geven bij de kaartverkoopster
66r .18- maart-aoSo
ertrek; Hoek Eilandweg-^Zuideinde 19-^5

uuro Even later bij het Bejaar-
- d-enhuiso

erug : ..Ongeveer 23®^5 uur uit Z'woudeo

Caartverkobp
anvang" kaartverkoop donateurs 12 maarto
anaf 15' maart zijn de koopkaarten ver-

crijgbaar a / 3j50o Verkoppadres:
4evroBaltussen., Oosteinde 7» telo 1703®
^a afloop van beide voorstellingen speelt
let bandje ^.'De V/okkels" voor u prettige
ahsmuzieko * ,
ij v/enseh u een plezierige avondo

Toneeivdreiiiging "Tracht"

==BAZAR==

aterdag aoSo "2 uur begint de jaarlijkse
azar toboVo de bejaardenclub in het
rbekerhuiso Er is door onze leden weer.
aarstig gehaakt, gebreid, getimmerd en
eschilderd, zodat er weer van alles te
oop en te winrten zal zijn- Ook mochten
ij van vele Broekers geschenken ont-
angen (waaronder mooie oude spulletjes)
aarvoor onze hartelijke dank. Wij hopen
eel mensen te begroeten, er is voor elk
at wils, en de-koffie.-staat klaar-
s Avpnds om 8" uur wordt 'de •trekking van
e grote' verloting gehouden- Er zal.rau- .
iek zijn en wij hopen er met uw mede-
erking een gezellige avorid van te maken«
eeft u nog' iets op te ruimen of wilt u
ns werk in welke Vorm dan ook steunen?

et bestuur hoort dat graag van Uo
of zaterdag!

mevro GoiBuster-Visser,. telo 1218
mevro' GoTerpstra-VoZaanen.^teILj,3p30

= )ie.ea:'—JLoJsLLerjQp.,—.teJ-^806 '==='

==VERLOREN==

Een gouden (pegel)-oorbelo' Tegen beloning
terug te bezorgen bij:
Mejo van Gog, Molengouw 17®

RECTIFIGATIE

Het in de Gemeentegids verraelde
secretariaat van "het Nut" is foutief

Het moet zijn: Wo Drijver
Buitenweeren 17

==^^5I?2qi:A==
Broekers, die glas-, aardev/erk, of ser-
vies bezitten, maar er graag afstand
van willen. doen omdat het niet meer ge-
bruikt wordt, worden verzocht kontakt
op te nemen met HoKoster, Buitenweeren 14

of met MoGoedmaat, Keerngouw 5

==BURGERLiJK£ STAND=:=.

Geboreni Ma.rjan Susan, dochter van
RoPobcr.ipselaar en Jo de Bie-

Gehuwd : Hendrik Feli;:, 26 jaar en •
Rinskje Josina van Dongen,. ISJjr

Ondertro; Antonius Hubertus Engelbertus,^
Guiikers, 25 jaar en Carry
"Veerman 24 jaaro

Qverlo : Jan Jacobus- "Vreeling, oud 79 jr,
• . gehuv/d geweest met Trijntje- .

, Koeve.o • • . ^

• ==MEDEDEL1NGEN==

B 1 B L 1 0 T H E E K
De bibliotheek is geopend:
maandag 15®45 - 16®30 uur

19-00 - 20o00 uur
donderdag 19-30 - 20,30 uur
Ropmeindo 3®

iOszins- en be jaardenhul-p
[Leidster mevr® Mode Graaf-Back,
jEilandweg 1, telo 1449®
Spreekuur iedere werkdag van
8-30 - 9o30 uur.

1e donderdag van de maand':.
wetswinkel!
20,00 - 21-00 uur

Wijkgebouw Groene\KrUis

De Onderlinge Brandverzekering.
"Broek in Waterlahd" is" er ook
voor u

Uiterst lage premie (vanaf / 0,40
per duizend)- ' " ^ ^
Coulante-schade-afwikkeling
Geihdexeerde -polissen
Inlichtingen: Onderlinge Brandver
zekering
Broek in Warterland: t el - 02903-1269''

en 16T9
Monnickenda.m : tel- 02995-180^

Bloemenibestelien"?? -

" A r o s -a "" bellen ! j

Galggouw 28, Broek in V/aterland,
telo 1684 bogogo 020-731524o

S'preuk vrn de week;" '• •
Voor. de schaatskonhers:

Een Heiden(se) klus" I


