
8 december 1977 No. 722

/\Ct

%

UITDAM

orgaan van de stichting ^e brobker GEMEENSCHAP"

Secretariaat Sticliting
<'De Broeker Gemeerischap"» mw. B.Blufpand-

C^.not, De Draai 3^, tel. 3120

==:AGENDA=a

9 t/m lldec ; Kleindiersportvereni-
ging: Tento.onstelling

l^dec NCVB ;..KerstavondT-" "' *^^
I^dec "Het Greene Kruis": Najaarsl^den-,

vergadering (wijkge-:
bouw)

19dec Volkskerstzang (NvHi Kerk)
22dec.. Plattelandsvrouwen: Kerstavond -
lOjan TennisveroJ Jaarvergadering (Con-

cardia)
173an Nut : fam. Hoekmeijer over;

*. "Zeezeilen" ^

i7osui Plattelandsvrouwen: Jaarvergadering
met kienen" -

iSjan NCVB : Stichting "De akker in
de wereld"

iidj'an IJsclub : Midwinterdansfestijn
(Concordia)

4feb Jeugddienst NoHorrKerk: Ds.Toorn-
vliet- m.nioV.Holy Sound

13feb Vergadering Schoolraad (ool.s. "De
Havenrakkers")

15feb Plattelandsvrouwen: Een avond over
tin, door de fa. Loch

: . . en Tollenaar

15feb NCVB Jaarfeest: Jaap Groen
over "Wandeling door
Waterland"

l6feb Nut : Mr. D.B.W. Postma
15mrt Plattelandsvrouwen: Mevr. Fijn

over het werk van een

stewardess

15nirt NCVB : de heer A.M. ten Hoeve
"Toelichting op de
Mattheus Passion"

l6mrt Nut : J.Fo den Tonkelaar
23inrt Plattelandsvrouwen: Middaguit-

stapje naar Enkhuizen:
bezoek Zuiderzeemuseum

12apr NCVB : Mw. M..Grpothuizen:
"De vrouw in de ont-
wikkelihgslanden"

25apr Plattelandsvrouwen: Bak-"en braad-
demonstratie, tevens
diavertoning

Redaktie-adres mededelingenblad;

HoWo Eppenga, Buitenweeren 1,
tel. i465o

=;=MEDEDELINGEN GEMEENa?EBESTUUR==:

Vanaf 5 december J.l. liggen gedurende
een maand voor een ieder ter gemeente-
secretarie ter inzage:
1. het door de gemeenteraad vastge-

stelde bes-temmingsplan "Het Dorp";
2. de door Gedeputeerde Staten van

Noord-Holland verleende goedkeuring
tot vaststelling van een gedeelte-
lijke herziening van het bestemmings-
plan *'Uitdara";

3o het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland goedgekeurde besluit
van de raad tot vaststelling van een
gedeeltelijke herziening van het be-
stemmingsplan "Landelij'k Gebied".

Tevens liggen gedurende l4 dagen, even-
eens vanaf 5 december j.l. ter inzage de
plannen betreffende de bouw van drie
woningen aan de Keerngouw bij nr. 20.

ssOUDERCOMMISSIE LAGERE SCHOOL==

Op de laatstgehouden ouderavond zijn
afgetreden aLs lid van de oudercommissie
mwo Do de Lugt-van Elk, mw. Ao Verstrate-
Tiel en mw. M. Tensen-Pillot, als nieuwe
leden zijn gekozen: Mw. G. Kok-v.d.Vendel
mw. Ch. Kruidenier-Bakker en de heer
Bo Pronko

De oudercommissie is vanaf heden als
volgt saraengesteld:
Voorzitter

Penningmeester:

Secretaresse :

Vice-voorz.

Leden

vervolg z.OoZ.

Hr. WoJoVoDam, Oost-
einde 6, tel.1029
Hro J.Dobber, Noordmeer-
weg 2, tel.1513
MwoChoKruidenier-Bakker,
Molengouw ^8-2,tel.1636
Mwo Mo Schoon-Klok,Binnen-
weeren 29, telolSOl
Hr. KoVoEekelen, De
Draai 9i tel.1790
Hr.JoCoKurk, Nieuwland
15, tel. 1552
MwoNoVoVuure-de Jonge,
Woudweeren



(vervolg Oudercoramissie Lagere School)
: MwoGoKok-VodoVendel,

Keerngouw 28, telo1925
Hpo BoPronk, Buitenweeren
2, telo1923o

Vertegenwoordigers in de Schoolraad zijn
de heer JoCo Kurk en de heer BoPronko

Namens de oudercoramissie,
ChoKruidenier-Bakker,.secro

==HULP VOQR ONZE Gi^HANDICAPTE

MENS==

De afdo Sociaal-Maatschappelijk Advies-
werk (SoMoAo) van de Algo Gehandicapten
Arasterdara en Omstreken (AoGoAo) doet een
beroep op een ieder, die onze gehandi-
capte raederaens v/ellicht zou kunnen helpeii
Genoerade organisatie heeft dringend be-
hoefte aan (gebruikte) rolstoelen, loop-
stokken en -rekkeno Alle soorten van rol
stoelen koraen in aanraerking, uitgezon-
derd "geraotoriseerde" invalidewagenso
Telefonische reakties worden ingewacht
bij de voorzitter Ro MeuTemans, telo
02903-1601 (van 17«30-19o00 uur)o

==KLEINDIERSPORTVERENIGING
"BROEK IN WATERLAND"==

De kleindiersportvereniging "Broek in
Waterland - e^n ;Orastreken" orgahi-s-eert weer
haar jaarlijkse tent00nstelling, welke
vrijdag 9 deceraber 1977 om 20o00 uur ge-
opend zal worden door"raevro GoWovan Mont
frans-Hartraano
Deze ^6e teiitoohstelling herbergt een
record aantal^'dieren, die bestaan uit
hoenders, .kohijnen, cavia's, watervogels

van f 25,— die u destijds heeft toege-
zegd, te komen voldoeno
Wij rekenen op een grote opkorasto
De bar is openo
____ Het bestuuro

==HET GROENE KRUIS==
Hierbij nodigen wij onze leden uit tot
het bijwonen van de Najaarsledenver-
gadering op woensdag deceraber 1977
te 20o30 uur in het wijkgebouw van het
Groene Kruis, Nieuwland 22 te Broek in
Waterlando

Agenda
Opening
Notulen

Ingekoraen stukken
Financieel verslag I976
Verslag kascoraraissie
Begroting 1978
Bestuursmutaties:

MevroWoVan Montfrans (herkiesbaar)
MevroWoSchipraolder(niet herkiesbo)
Heer Go van VeldenCniet herkiesbo)

Herstrueturering Kruisorganisaties
"Waterland Zuid" :
Rondvraag
Sluiting "

1.

2.

3.
k,

5.
6.

7.

8.

••9
10

==SAMENSTELLING AFD.BESg-UTJR PvdA=:=:
Johan Lillo, vbbrzitter
OosteindO 30, telo 1671
Patries de Boer, secretareSse,
Binnenweeren 8, telo 1739

2j_tel,Piet Beets, penno CoRoelestr. :!12£Roel Kingraa, gewestelijk afgevaardigde,
Zuideinde 17a, telo 1317

parkieten en diverse soorten van tropisclie^^^^?!^ Swildens, orabudswerk.
vogels van uitstekende kwaliteit
Ook is er aan de lagere schooljeugd weer
een opdracht uitgegeven, welke zaterdag
10 deceraber aoSo ingeleverd raoet worden®
Zij kunnon dan tevens GRATIS onze show
bezoeken® Zondagraiddag 11 deceraber om
l4oOO uur" zal de prijsuitreikihg volgen®
Het tentoohsteiiingsgeboi^w bevindt zich
aan de Heilingweg nr. ^ ih de garage van
de heer KoBuurs®

Openingstijden zijn:
vrijdag 9 deco van 20-22 uur
zaterdag 10 dec® van 10-22 uur
zondag 11 dec® van IO-I7 uuro
U bent hartelijk welkora en bekijk, hoe
je in yerenigihgsverband raet liefde voor
het dier tot werkelijk fraaie en fijne
prestaties kunt koraen®

'Dorpsstraat 20, Zuiderwoude, tel®l650

==NIEUW DORPSHUIS ZUIDERWOUDE==
Op zaterdag 10 deceraber aoS® tussen 10.
en 12 uur zal de rente van de dbligaties
worden uitgekserd®
3e obligaties raet de volgehde nuramers
zijii uitgeloot:
007
026

033
08if
096

157
I8if
201

206

239

289
31^
339
361
378

kS7
523
563
57^
390

Vij verzoeken u op bovengenoerad tijdstip
zoveel raogeiijk de jaarlijkse bijdragen

Harm de Boer,.reserve gewestelijk afgev
Binnenweeren 8, tel® 1739

==U WEET HET TOCH ?==
U weet het toch dat vanaf I5 juli j®lo
voor een brandraelding de Alarra-Centrale

r075^ri232fn
gebeld raoet worden®
NatUurlijk weet u dat, U hebt dit numraer
iraraers genoteerd stdan op uw;kiesschijf
van uw toestel®

Nog niet gedaan zegt u, onmiddellijk
doen, het kan belangrijk zijn®
Jnwoners van de kerneh Zuiderwoude en
Uitdara dienen bij brand de plaatselijke
raeldpost te bellen®
Alleen bij geen gehoor, dan ook

\ 075-32523~

Commandant brandweer,

==ADVERTENTIE==.

Het in .Broek nog..steeds zo hogelijk
gewaardeerde echtpaar "Meester Srait"
herdacht dezer dagen hun •55-jarig
huwelijk® Ik mag niet nalaten daaraan
even ruchtbaarheid te geven® Stuur ze
een kaartje: Hun adres; Rusthuis
Achterora 1, Hborn® Hun oude vriehd,
Oud-Byirgeraeester Peereboom®


