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Seoretariaat Stiohting Eedaktie-adres mededelinffenMart-
Eppenga, Buitenweeren 1,

2°i i®i''.3120o tel. 1465. ;

6jan

8jan Jeugdhuis

10jan Tennisver

I2jan
l4jan
15jan

17aan

17jan

l8jan

19jan

==AGENDA==

Jeugdhuis f ilm -I'Tcqht door de
hel"

Tekenfilms voor de
kleintjes
Jaarvergadering
(Concordia)

Vergadering Verkeerscommissie
Jeugdhuis : Switch band
Jeugdhuis : tekenfilms voor de

kleintjes
• fam." Hoekmeijer over

"^eezeilen'^CSDOB-kanto
Plattelandsvrouwen: Jaarvergadering

met kienen
NCVB : Stiohting "De akker in;

de wereld"

Kleindiersportvero• Feestelijke
prijsuitreiking en
trekking loterij
(Concordia)
film "Het gebeurde in j
het westen"

tekenfilms voor de i
kleintjes i

Voorlichting Landinr.ichting doo.r
ProVo Staten (Broekj^r •
Huis) :

Midwinterdansfestijn •
(Concordia)
tekenfilra voor de
kleintjes i

Jeugddienst N.H. Kerk: Ds.Toorn- i
vliet m.moV.Holy Sound:
film "V/est-Side Story"!
film "West-Side Story":

Vergadering Schoolraad (ols "De !
Havenrakkers")

Plattelandsvrouwen: Een avond over:
tin door de fa. Loch
en Tollenaar. •

Jaarfeest: Jaap Groen •
over "Wandeling door^
Watei'land" :
Mr. D.BoWo..Postraa
Bazar (Broeker Huis) ;
uitvoering (Dorpshuis :
Z'woude) *

21jan Jeugdhuis

22jan Jeugdhuis

23jan

28jan IJsclub

29jan Jeugdhuis

4feb

4feb
5feb

13feb

5feb

Jeugdhuis
Jeugdhuis

5feb NCVB

l6feb
4mrt

11mrt

Nut •

Soos
"Tracht"

15mrt Plattelandsvrouwen: Mevro Fijn
over het werk van
een stewardess

15mrt NCVB • de heer A.Mo ten
Hoeve "Toelichting
op de Mattheiis Passi
JoFo den Tonkelaar
uitvoering (Dorps
huis Z'woude)

•Plattelandsvrouwen.; Middaguit—
stapje naar. Enkhuizen
bezoek Zuiderzeemuseu

NCVB : Mevr.-M.Groothuizen;
"De vrouw-in d-e ont-
wil^elingslanden"

Plattelandsvrouwen; Bak— en braac
demonstratie, tevens
diavertoning

Nut ; Concert NoH. Kerk
NCVB

Plattelandsvrouwen; Mevr.v.Sluijs
Bijl bespreekt boek;
"Een dagboek van een
druggebruiker"

V®rgadering schpolraad (ols "De
Havenrakkers".,:

l6mrt
l8mrt

23mrt

I2apr

25apr

apr

10mei

I8mei

22mei

Nut •

"Tracht"

==VERGADERING VERKEERSCOMMISSI£==
De openbare vergadering van de Commissi
Verkeerszaken zal plaatsvinden op
donderdag 12 januari a.s. om 20.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuisi
De Erven 2.

==:'t NUT VRAAGT UW AANDACHT==s
Jouderdag 17 januari a.So komt de

fam. A.No Hoekmeijer uit Alkmaar met
een film over hun opzienbarende wereld—
reis per zeilschip.
Het belooft een boeiend relaas en beeld
te worden van hun ervaringen in het ge-
bied tussen de Antillen en Indonesie,
onder de titel;

"ELISABETH tussen V/EST en POST"
Z • O o 2 4



cTervplg 't Nut vraagt uw aandacht)
Aanvang! 20o00 uuPo Plaats: kantine SDOB •

Gezien de grote belangstelling met vorige;
films over zeezeilen lijkt het raadzaam, :
dat u vroegtijdig een plaats bespreekt
bij: mevro M„ Brusse, Dillen 19, tel„179^:
Ledeni gratis (2 kaarten op vertoon lid- •

maatschapskaart)
Niet-leden; / — P«»P®

KAARTEN AFHALEN i

==MEDEDELINGEN==

BIBLIOTHEEK

Biblio.theek geopend:
raaandag : 15o45 - l6o30 uur

19o00 - 20o30 uur
donderdag : 19o00 - 20=30 uur,
Roomeinde

GEZINS- EN BEJAARDENHULP ! . '

"Leidster Mevri. M* de Graaf-Back,
-De Erven :l8v teli, :17l6o
Bpr,eekuur iedere werkdag van 8=30
9«»30iU'P^«»

1e donderdag van de maand:

w e t s w i n k. e: 1 'i: "

20o00 - 21=00 Uur

Wijkgebouw Groene Ki'uis '

OPPASCENTRALE . r

''¥6of een oppas• *s avonds of iij de^
schoolvakanties, ook Vobr ovefdag,
kunt u-bellen liaar mevr= Kruidenier,
MolengoUw bij 48, telo 1636=.

•Wilt ^u tijdig uw dppas bestelleu?
U bent verplicht de meisje.snasir huis
te brengen'o

. ==B.URGERLIJKE STAND==:- - • •

Overleden!-Gerritsen. Frederika Paulina,
eoVo Go Verhoef, oud 67 jaaro

e e n V 0 o r s p be d i g

==ADVERTENTIES==

De Onderlinge Brandverzekering
"Broek in Waterland" is er ook
voor u I

Uiterst lage premie (vanaf / 0,^0
per duizend);
Coulante schade-afwikkeling;
Gindexeerde polisseno

Inlichtingen! Onderlinge Brandver-
zekering

Broek in Waterland; tel» 02903-1269
en 1619

Monnickendam : telo 02995-l8o4

Bloemen bestellen ??

" A r o s a " bellen !!

Galggouw 28, Broek in Waterland,
telo 1684 bogog^ 020-7:31.534^-.

Uw bruilpft - recepfie of familie-
feest.je

wordt uitstekend verzdi*gd door '

Restaurant

Dorpsstraat 1 - Broek in V/aterland<
Telo, 02903 - 1206=

CONG 0 R D I A- M-

GEDIPLOMEERD PEDICURE

Mevro EoBrouwer-yan der Zee,
Broekermeerdijk 6,.te,:l4l2o;
Behandeling na afspraak, ook aan
huiso

Op advies van .de dokter ook aan-
meten van steunzolen. en elastieke
koiiseno

SPREUK VAN DE WEEK

(Appel) Flap-uit !

w e n s e n

G .e z. o n d : 1 9 7 8!!!


