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==:AGENDA=-.
Plattelan'svfouwen: Kerstavond

NieuwjaarsreceptiG (Broeker Huis)
Tennisvero: Jaarvergadering (Con-

cordia)
Nut : fam. Hoekme:i jer over:

"Zeezeilen"

. Plattelands yrouv/en: Jaarvergade
ring met kienen

NCVB : Stichting "De akker in
de wereld"

.Kleindiersportvero; Feestelijke
prijsuitreiking en
trekking loterd 3
(Concordia)

Voorlichting Landinrichting door
. •Pro,VoStaten (Broeker

•fltiis)"- •
IJsclub ;•Midwinterdansfestijn "

(Concordia)
Jeugddienst NoHoKerk: DsoToorn-

vliet momoV'o Holy Sound
^Vergadering Schoolraad'(ooloSo

"De Havenrakkers")
Plattelandsvrouv;en: Een avond over

tin, door de fa. Loch
^en Tollenaar

NCVB • • s Ja^r f e e s t: Jaap Gr.o..en •
over."Wandeling door
Waterland"

Nut . : Mro rDpBoV/o Postma
Bazar soos.(Broeker Huis)
"Iracht", uitvoering (Dorpshuis

. . Zuiderwoude)
Plattelandsvrouwen: Mevr- Fijn over

het werk van een ste-

v;ardess

de heer AoMo ten Hoeye
"Icrel-ichtiiig op de
Mattheus Passion"

Nut : J9.F0 den Tonkeiaar
"Tracht", uitvoering (Dorpshuis

;; Zuiderwo.ude)
Platt&Iandsvrouwen; Kiddaguit-

stap3*e naar Enkhuizen:
§ bezoek Zuiderzeemuseum

. =====

15mrt NCVB

l6rart
l8mrt

23nirt

Redaktie-adres.mededelingenblad; •
HoV/. Eppenga, Buitenweeren

tel._^ljT65-^ _ ; ...

rr^MEDEDELINGEN GEMEENTEBESTUUR== ^ ^

Vanaf 19 december Jolo liggen gedurende
1^ dagen voor eenieder;.ter gemeente-
secretarie ter inzageT"

aanyraag bouv/vergunning voor het ge~
deeltelijk veranderen van de winkel-
woning perceel Zuideinde ,2, Broek in
V/aterland;.

2. aanvraag.bouwvergUnning voor het yer-
nieuwen en verander.eh yan waning
Wagongouw.

3o aanvraag boUv/vergunning voor het ge-
deeltelijk verbauv/en van perceel
V/ijk 11-20 te Zuidarwoude;

'ro aanvraag bouv/vergunning voor het wij-
zigen van d?. gevels van perceel
Wij'k II-39a te Zuiderv/dude;

3<. aanyraag bduwvergunning voor het Ver'
nieuwen van woonhuis V/ij'k 11-58 te
Zuiderwoude®

• =r=NI,EUV/JAARSRECEPTIE==

Het gemeentebestuur van Broek in Water-
land maakt bekend dat. de nieuwj'aars-
receptie gehouden zal v/orden op dinsdag
3 3'anuari 1978, des avonds van 20o00 tot
22o00 unr in het BroekervHuis, Leeteinde
16, alhier

• ==KLEINDIERSP0RTVERENIGIN:Q=^
"De Klpirdiersportvereniging "Broek in
Waterland en Omstreken" wil langs deze
weg een ieder die, op v;at voor manier
dan ook haar of zijn raedewerking heeft
verleend tot het. welslagen Van. haar ten-
toon.3telling, heel harteli'jk bedanken
daarvooro •

Op deze kSe tehtoonstelling kan weer met
groto veldoening teruggekeken wordeno
Het totaal aantal ingezonden dieren be-
droeg 325"

(ver"olg ZoOoZo)



(vervolg Kleindiersportvereniging)
De uitgeschreven trektekening met de
spreekwoorden-moeilijkheidsfactor, leverde
een totaal van h2 stuks op, waaruit 6
prijswinnaars(ressen) verrast werden met
een leuke prijs, toWo:
1e prijs meisjes: Marijke Slegt
2e prjjs " ; Loekie Buisman

prijs " : Marjanne Huisman

1e prijs jongens? Johan Slagt
2e pr^s " ; Rob Groeneveld
3e prijs " ; Cor Slagt
De geschonken koperen melkbus werd - na
vele spannende ogenblikken - door een
dolgelukkige Mevro Neurink uit Edam mee
naar huis genomen.
Rest ons nu nog de feestelijke prijsuit-
reiking op I9 januari 197S in Concordia,
v/aar vanaf 8 uur *s avonds de gewonnen
sportprijzen zullen worden overhandigd
aan de desbetreffende winnaars(ressen)o
Daarna zal loco-burgemeester de heer
AoGo Mater die handelingen verrichten,
die behoren bij het »'trekken" van de jaar-
lijkse loterijo
Voor leden, donateurs en belangstellenden
een datum om te onthouden!!!

en kollektrices voor hun werk en alien
die een gift voor dit goede doel hebben
gegeveno

Fo Voorderhake

==BIBLIOTHEEK=:=
Jeugd gaat gratis lezen!
Met inpng van 1 januari 1978 zijn er in
de biliotheek wat veranderingen:
Openingsti.iden van maandag- en donderdag
avond worden beide met een half uur ver-
lengd en worden nu:
maandagmiddag : - 16-30 uur
maandagavond : I9.00 - 20-30 uur
donderdagavond : 19-00 - 20-30 uur
Inschri.ifgeld wordt / 5i— per gezin per
jaar-
Leesgeld; Jeugdboeken kunnen in het ver-
volg 2 weken gratis geleend worden, de
overige boeken blijven 20 cent per boek
per week kosten- Dit geldt dus voor
romans, strips en alle informatieve
boeken-

==JEUGDHUIS==
Het jeugdhuis zal ter afsluiting van hel"^
oude jaar geopend zijn van 00-15 tot
02-30 uur- Zij, die vuurwerk af willen
steken, kunnen dit op"het terrein voor
het jeugdhuis doen-
Een vriendelijk verzoek aan alien:
^ Wees voorzichtig en berokken
o geen schade aan andermans goederen-

Verder dankt het stichtingsbestuur alien,
die daadwerkelijk in het afgelopen jaar
hebben geholpen, en wenst alle inwoners
een zeer voorspoedig en gelukkig nieuw-
j aar -
____ Het bestuur

==BURGERLIJKE STAND==
Gehuwd : Hoogendoorn^ Wilhelm, oud 23

jaar en Morees, Neeltje Hen-
drika, oud 21 jaar-
Poel, Jacob Egbertus, oud 28
jaar en Boschma, Willemke,24 jr
Dekker, Willem, oud 2^ jaar en
Boschma, Frederika, oud 21 jaar
Kok, Everardus Johannes Maria,
oud 23 jaar en Rietkerk, Ida,
oud 20 jaar-

QvQ^I- : Hoogvorstj Arie Cornelis, oud
85 jaar, gehuwd geweest met
Pels, Neeltje-
De Vries, Geertje, oud 88 jaar
gehuwd geweest met Jouvenaz,
Abraham-

Porsius, Elsje,. oud 83 jaar,
echtgenote van Hartwigsen,
Pieter Daniel-

==UNICEF==
Wilt u nog gauw voor onder de kerstboom
een exclusief kerstkadootje kopen?
Kom dan naar Buitenweeren 1, want er z '̂n
nog enkele agenda's, mappen met postpa-
pier, bouwplaten, een gecombineerd mapje
met bloemenkaarten en prentbriefkaarten
(geen kerstkaarten)-
[^atuurlijk kunt u 00k nog wenskaarten
versturen:

Dubbele kaarten a / 1,—
Lange kaarten a f 1,50
Minikaartjes a / 0,^0
Mies nog verkrijgbaar bij: ^

Mw, J-G, Eppenga, Buitenweeren 1,teio1^65

==OPPASCENTRALE==
Sij de oppascentrale kunnen enige meisjes
en jongens geplaatst worden- Leeftijd
ranaf 15 jaar- Inlichtingen .bij mevr-

C- Kruidenier, tel- I636-

==KURSUS WANDKLEDEN==
!jr worden liefhebbers(sters) gezocht voor
len kursus wandkleden- Duur van de kursus
0 weken, te beginnen ongeveer in de 2e

week van januari- Kosten: / 5,— per les
ran 2 uur- Tijden en aanvraag in overleg
,e regelen® Zij die in een dergelijke
cursus geinteresseerd zijn kunnen zich in
verbinding stellen met Gre Honingh,
erdeek 2, Broek in Waterlahd, tel,1986.

==OPBRENGST K0LLEKTE==:
e kollekte van Jantje Beton heeft in de
emeente Broek in Waterland / 603,^7 op-
ebracht- Wij danken alle kollektanten

SPKaUK VAM DE WEEK:

Op het Kerstfeest:
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