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==AGENDA==

Jeugdhuis ;
Jeugdhuis :

;'POvers

Jeugdhuis ; Paasmaaltijd en film
Jeugdhuis ; film "Hombre"
Dorpshuis Z^woude: Toneelvero Uit-

dam: uitvoering
Jeugdhuis : film "De Prins en de

Bedelslaaf"
KCVB ; dSoKlapwijk: "Hoe word

je misdadiger?"
Plattelandsvrouweni HroVink: Lezing

metdia's over Rusland
Jeugddienst NoHoKerk: Ds.Abelsma,

Wateringen, momoVo
"Holy .Sound"

Jeugdhuis : Band "Skunk"
NCVB : CoGoHendriks over GGD

Plattelandsvrouwen: V/edgwood ser-
viezen en Noors kristal

Jeugdhuis : lezing over politiek
in het algemeen

Bejaardentocht
Jeugdhuis : Band "Howling Hurri

canes"

Plattelandsvrouwen: Voorjaarsuit-
stapje gezamenlijk met
de Vowa

film "Big Sam"
film "All Baba en de ^0"

11

=:=OPENBARE KENNISGEVING==
De loco-burgemeester van Broek in Water-^
land maakt bekend, dat van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland is ontvangen
het op grond van arto19S der gemeentewet
vereiste bericht van ontvangst van de
door de gemeenteraad bij besluit van 23
november I976 vastgestelde Algeraene Poli-
tieverordening, waarvan het arto199 bij
raadsbesluit van 28 februari 1977 is in-
getrokkeno
Met ingang van 23 maart 1977 ligt voor-
melde Algemene Politieverordening ge—
durende 3 maanden voor een ieder ter
lezing.op-de-secretarie der gemeente,

Redaktie-adres mededelingenblad;
Ho Wo Eppenga, Buitenweeren 1,
telo 1if65-

Kerkplein 6, alhiero
Deze Algeraene Politieverordening treedt
in werking op de achtste dag na die der
afkondigingo

Datum: 25 maart 1977
De loco-burgemeester voornoemd, i
AoGo Mater :

==PAASMAALTIJD== ;
Op 11 april aoSo, 2e Paasdag, zal in het [
Jeugdhuis wederom een paasmaaltijd wordeii
georganiseerdo t
Daar de deelnarae vorig jaar meer dan ICQ
personen bedroeg, is het noodzakelijk ?
zich vroegtijdig op te geven en wel bij
mevroKoster of mevroSchuurman, onder ge- J
lijktijdige betaling van f 8,50o Als be- :
talingsbewijs zullen er menukaarten ver- •
strekt worden, welke op naam wordeh ge-
steldo ;

Het jeugdhuis gaat op 11 april open om
15«>00 uuro De maaltijd zal beginnen om
ongeveer I80OO uuro

==INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN

OP DE KLEUT£RSCHOLEN==

Voor het inschrijven van leerlingeh voor
het komende schooljaar 1977/78» kuht u
op beide kleuterscholen terecht op:
maandag 25 april )
dinsdag 26 april ) na 15«30 uur®
donderdag 28 april )
Inschrijving is mogelijk wanneer het kind
4 jaar is, of, wanneer het deze leeftijd
gedurende het komende schooljaar bereikt
Wilt u het trouwboekje meebrengen?

Ookloschool "Kleutervreugd",
Cornells Roelestraat 1,
Broek in Waterland,. telo 02903-1355

OoKloschool "De Havenrakkertjes",
Nieuwland '32,.
Broek in Waterland,. telo 02903-18^7



. p=OE.BR£NGST COLLECTE==
De collecte voor het Nationaal Rheuma-
fonds heeft in Broek in V/aterland, Zui-
darwoud© en Uitdani het mooie bedrag van
f 996,03 opgebrachto
Alle medewerkers en gevers hartelijk
danko

MevPo Ko Abraa-v«do Wekken
Mevro G„ Mars-Pronk

==COLLiiiCT£ BEJAARDENTOCHT=:=
Evenals in voorgaande jaren zal in de
komende week weer bij u worden aangebelc
fliet het verzoek een bijdrage te geven
voor de jaarlijks terugkerende uitgaans-
dag voor de bejaarden uit onze geraeenteo
Dank zij de met guile hand gedane giften
en de zeker niet te vergeten forse bij-
dragen van de deelnemers zelf, was het
in het vorige jaar mogelijk quitte te
spelen® Dit jaar zal weer een aanzienlijk
bedrag nodig zijn cm dit evenement te
laten plaats. viiuieno. Took- meneh w-ij-' weer
een beroep op u' alien te mogen doen, om
deze waardevolle. traditie te kunnen hand
haven® Stelt u de collectant(e) niet te-
leur? Bij voorbaat onze hartelijke dank®
Namens de commissie,

CoJoMo Gerssen =====

=:=:ADR.ESWIJZIGING== ••
3et echtpaar EoSinit-du Pied is verhuisd®
^a vele jaren in Heiloo gewoond te hebr-
3en heeft het echtpaar zich gevestigd in
ioorn® Hun adres aldaar. luidt:.

H/esterhaven", Achterom-i, kamer 1.17„

WONINGRUIL:'
Aangeboden; 2-kamerwoning met douche,

CoVo en balkon aan de
Gevraagd• ; Dilleni
Gevraagd ii Grotere wbriingo
Telo 020-711777„

==MEDEDELINGEN==

1e donderdag van de maand
V/ e t s w i n k e 1 I
V/ijkgebouw Groene Kruis
2O0OO - 2I0OO uur®

OPPASCENTRALE '• -'•
Voor een oppas''s avonds of in de
schoolvakanties, 00k voor overdag,
kunt u bellen naar mevr.Kruidenier,
Molengouw bij ^8, tel® I6360
Wilt u tijdig uw oppas bestelleh?
U bent verplicht de meisjes" haa^
huis te brengen®

Nagekomen bericht: ;
afsluiting van dit winterseizoen

komt fanfare,;JJ.Zuiderw.oude'' hog een—
maal met een avond en wel met een
toneeluitvoeringo De plaatselijkh"to
ne elver® zal,: pp 2 april a.oS,. in, het •
Dorpshuils ^pm 8 iiuiE:' avonds.. opvperen
het .blijspel "Rare kos.tgangers" ;in. 3
bedrijven door MoFranke-Luikeno
Regie: H.G® Buwalda.

GEZINS- EN BEJAARDENHULP
Leidster Mevr® Mode Graaf-Back,
Eilandweg 1, tel® 14^9
Spreekuur iedere werkdag van 8«30 -
9o30 uur®

biblioth:^
Bibliotheek geopend:
maandag : - 16®30 uur

19o00 - 2O0OO uur
donderdag : 19-30 - 20.30 uur
Roomeinde 3o

BURGERLIJKE STAND
Geboren : Chris, zoon van GoOosterloo

en G.GoKaak.
Gehuwd : Dirk van Swet, oud 30 jaar

en Geertruida Cecilia Huis-
man, oud 21 jaar®

Uw bruiloft - receptie of familie-
feest.ie
wordt uitstekend verzorgd door
R e s t a u r"S n t""' - •

CONCORIA • • •
Dorpsstraat 1 - Broek in Waterland ''
Tele 02903 - 120:^0 •

De Onderlinge Brat^d verzekering
"Broek in Waterland" is er 00k
voor Ul' ———
Uite3:'st lag© premie (vanaf f 0,^0
per duizend)
C.onlante schade-afwikkeling
Geindexeerde pplissen.
Inlichtingen;:Onderlinge Brand-
verzekeringo
Broek in Waterland: tel. O2903 -

1269 en l6l9o
Jlonnickendam : tel. 02993 - l80^

Bloemen bestellen??
ft & ^ » IIo s a " bellen®
Galggouw 28, Broek in Waterland,
tel. 1684 • .
bVg.g® 020-73.1524®

GSDIPLOMEERD PEDICURE
Mevr® FoBrouv/er-van, der Zee,.Broe-
kermeerdijk 6, telol4l2.
Behandeling na.afspraak, 00k aan
huiso. . •
Op advies va'n. de dokter 00k aanmeten
van steunzolen,en elastieke kousen®

Spreuk van de ..week; .

Voor de Paasdagen;
(Paas)-eieren. voor je geld kiezen.


