
21 juli 1977 No- 713

A A/^vCt m

1

urroAM

ORGA^ "VW DH STICHTING JOE DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting
"De Breaker Gemeenschap" MwoB-Blufpand*
Sinot,^De Draai 38j^ tel- ^120-
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Feestweek

Kermis

Kleindiersportvero Jong-
dierendag-koni j nen

6 t/m 1^aug;
10 t/m l^aug:
lOsep :

==MEDEDELINGEN GEMEENTEBSSTUUR==

I

Door deze maakt het gemeentebestuur van
Broek in Waterland bekend dat vanaf
heden het verslag van de 12e vergadering
van de Landinrichtingscommissie ter
secretarie. voor een ieder ter inzage
ligto

II

Het telefoonnummer voor het melden van
brand is met ingang van 15 juli j-lo

^gewi jzigd-
I0 De inwoners van de kern Broek dienen

bij brand direct te bellen met

073 - 323232

Dit is het telefoonnummer van de
Alarmcentrale Westzaan, die voor de
afhandeling van de brandmelding zal
zorgeno

De inwoners van de kernen Zuiderwoude
en Uitdam dienen bij brand eerst de
plaatselijke meldpost te belleno
Alleen in het geval van "geen gehoor"
dienen zij te bellen met

• 1 ^^—r
I 075 - 323232

zijnde het telefoonnummer van voor-
melde Alarmcentrale Westzaan^, die
voor de afhandeling van de brand
melding zal zorgen-

III

Burgemeester en wethouders van Broek in"
Waterland msiken bekend dat door Verlihdeh
Beheer BoV- te Amsterdam een aanvraag om
vergunning als bedoeld in artikel 3 van
de Ontgrondingswet is ingedlend bij Ge-
deputeerde Staten van Noord-Holland-

Redaktie-adi'es mededelingenblad:
H.WoEppenga, Buitenweeren 1,
telo lit65o

De op deze aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen voor een ieder vanaf
20 juli a.So ter secretarie ter inzage
gedurende 30 dagen-
Een ieder kan binnen voorraelde termijn
van 30 dagen bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland bezwaren indienen

tegen de eventuele inwilliging van de
aanvraag.

=;=HET NUT VRAAGT AANDACHT==:

Eindelijk DAWSEN in Broekl!!!
Een erkende dansschool uit Amsterdam-
Noord .is bereid in Broek in Waterland
voor 't Nut een danscursus (voor be
ginners) tegeven. Het spreekt vdnzelf
dat het alleen kan doorgaan bij vol-
doende deelname- Na de eerste bericht-

geving heeft zich al een flink aantal
cursisten gemeld, doch de kursus is nog
niet volgoeboekto Aan het eind van de
kursus is er gelegenheid tot afdansen.
De lessen worden gehouden op een dins-
dagavondo Het kursusgeld zal bedragen:
f 133»~ voor individuelen,
f 220,— voor (echt)paren«

Andere kursussen

In het komende winterseizoen organiseren
we 00k nog de volgende kursussen, waar-
van we 00k vroegtijdig willen weten of u
er belangstelling voor heeft.
ENGELS (voor beginners, gevorderden en

eventueel conversatie). Vermoe-
delijk op dinsdagavondo
Kosten / 120,— per jaar.

HANDV/ERKEN (*s middags, dag nog onbekend)
KANTKLOSSEN('s avonds, dag nog onbekend)
NAAIEN: Kosten f 5i— per les (2 uur)

Dinsdag- of donderdagmorgen.
Heeft u interesse, neera dan, vanaf
1 augustus (t/m 15 aug.) kontakt op met
Lydia Swart, Nieuwland 8, tel.1583
(tussen 1o30"2o30 of 's avonds na 7°30)»

NoBo; I0 Mensen, die zich na de eerste
berichtgeving al hebben



Kursussen (vervolg)
opgegeven, behoeven dit niet nogmaals
te doeno

2, Oud-cursisten (Engels, handwerken,
kantklossen) die verder willen door-
gaan moeten zich opnieuw aanmeldenu

==KOMMISSIE VERKEERSZAKEN==
Door de geraeenteraad van de gemeente
Broek in Waterland is in de vergadering
van februari jolo een kommissie verkeers-
zaken ingesteldo
Deze kommissie heeft tot taak gedurende
langere periode advies en bijstand te
verlenen aan het college van Burgemeester
en V/ethouders, inzake verkeersproblematie
in de gemeente Broek in Waterland.
De kommissie is samengesteld uit 7 leden
inclusief de voorzitter en de secretaris.
De kommissievergaderingen zijn in prin-
cipe openbaar, tenzij het particulier
Coq. algemeen belang vereist dat de ver
gadering besloten wordt gehouden.
De eerst-vblgende vergadering van de
kommissie is vastgesteld op woensdag
3. augustus om 20.30 uur. in de raadzaal
van het gemeentehuis de Erven 2.
Schriftelijk kunt u zich tot de kommissie
wenden op het volgende adres:

Kommissie Verkeerszaken
p/a Kerkplein 6, Broek in Waterland
t.a.Vo dhr.P.Hetjes, sekretaris

==:GROOT- EN KL£INDIERSHOV\(==
Woorden die het waar zullen maken op
zaterdag 13 augustus a.So op het oude
schoolplein aan het Roomeinde.
/anaf 10.30 u.ur kun.t.u het...komen bekijken
Diverse "Grote" di.enenfokkers heb.beh hun
praeht en praal hiervoor beschikbaar ge-
steld en ik kan u verzekeren, het zal de
noeite waard zijn. Zoals dbk al is aange—
condigd, zal er weer een ezelkeurihg
)laat-s vinden. Deze ezels (royaal van aan<
:al) zullen een apart geheel gaan vormen
op de meest geschikte plaats hiervoor,
achter de oude school. Ja, ook ezels be—
zitten schoonheid en welke zal de "Miss"
of "Mister" worden Van deze dag, Bekijk
let en oordeel voor u zelf mee!
)e "kleine" dieren zult u aantreffen in
le oude school-"hal",
i)eze tocht— en weergevoelige rasdieren
zullen daar een prachtig onderkomen
hebben, wat voldoende ruimt'e overlaat
voor vele bezoekers, De Kleindiersport—
vereniging "Broek in Waterland en Om-
streken" zal uw vragen deskundig beant-
f/oorden en hoopt met deze unieke show uw
selangstelling voor dieren te activereri
n om te gaan zetten in daden. Heeft u
oit^gedacht aan een eenvoudige huiskamer-
oliere? Onze vereniging bestaat reeds
eer dan 50 Jaar, heeft zijn "ups "eh" ' :
owns" gekend, doch'wil nu nadrukk'elijk
.n de "lift" stappen door op deze manier
aar buiten uit te treden, Voor belang-
tellenden hebben wij een folder samenge-
teld, met daarin onze verenigingsaktivi-:

:eiten-en 'de manier om daartoe toe te
:redenv Komt alien met familie, vriendeh
n kennissen en aahschouwt welk een keur"
an rasdieren "Broek in Waterland en Om- i
treken" aan u showt.

=:=FEESTWEEK 1977==
Tijdens de feestweek wordt de avond van
donderdag 11 augustus a.s. verzorgd door
de Vrouwenverenigingen van Broek,
Hiervoor worden ALLE vrouwen (lid of
geen lid) uitgenodigd om aan een spel-
programma mee te doen. We spelen niet als
verenigingen tegen elkaar en ook niet als
verenigingslid tegen niet-verenigingslid,
maar als ploeg 1 tegen ploeg 2 en wie zich
aanmeldt hoort 's avonds in welke groep
zij terecht gekomen is. U kunt zich op-
geven bij;
Mevr.Nierop - Molengouw 23 - tel.1^06
Mevr.Abma - Overlekergouw3 - tel.1262,
We rekenen op veel deelneemsters en be-
langstellenden.

==DANKBETUIGINGBN==

Nogmaals onze hartelijke dank aan
iedereen voor de vele bloemen,planten
en cadeaux, die we bij ons afscheid
mochten ontvangen. In het bijzonder
de Oudercommissie, die de avond. van
ons afscheid tot een waar feest voor
ons hebben gemaakt, Hartelijk dank
voor alles en tot ziens.

Fam, De Graaf,
Populierenlaan 3^» Schagen.
Tel.; 022^0 - 7628

Mijn hartelijke dank voor de vele ge-
lukwensen, waarmede .ik ook op mijn
"8l-ste" werd verrasti

" Peereboom

==GE2INS- EN BEJAARDENHULP==
De leidster, Mevr. Mode Graaf-Bak is met
vakantie van 1 aug, t/m 28 aug, a.s,
Voor dringende gevallen: Purmerend:
tel. 0299O-27527 (tussen 8,30 en 9o30 u.)
Na 28 aug,: adres- en telefoonwijziging:

M, de Graaf-Back,
De Erven I8, tel. I716. ^

==ADVERTENTIES==

Meisje, I6 jaar, b.z.a, als kinder-
oppaso Overdag en *s avonds,
^1, 02903 - 1352,

Slijterij "DE SCHUUR"'
Nieuwland 28, tel. 3OI6,
Geopend van 10,00 - .18,00 uur,
VOon :al"uw binhen- "eh buitenlands ge-
distilleerd,• alsmede frisdranken,
Voor de maand augustus: 3 flo sherry
(HPA—nr.) / 12,50
Rode bordeaux tafelwijn: f 5i— Pofl^s,
3 flo vruchtenwijn (1^,5^ ale.) f10,—,

==BURGERLIJKE STAND==
Gehuwd; Weenink, Johannes Cornells, oud

.. 19 jaar en Punt, Aafje Leijda,
oud 19 jaar.
Van Elten, Dirk, oud 36 jaar en
van den Broek, Nelly, oud 29 jaar

Spreuk van de week;
Weest altijd schouw, voor 't achterste
van.een ezel, en 't voorste van een
vnouwT . (H,Sweerts« 1629-1697)

Het eoV.nummeh verschijnt 18 aug, a.s,]


