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21mrt iv.WoF

23nirt

kienen -

film "West-Side Story"
film "West-Side Story"
N.H.Kerk: Ds.Toornvlietbrief van B en W van Broek in Waterland
m.m.vVHoly Sound"
Jaarvergadering (Broe
ker Huis)
Klaverjassen
band "New Born Life"

tekenfilms voor de

kinderen

Vergadering Schoolraad (o.l.s."De
Havenrakkers")

(Broeker Huis)
Plattelamdsvrouwen lEen avond over

tin door de fa.Loch

en Tollenaar.

Jaarfeest: Jaap Groen
over "Wandeling door
Waterland"

Mr, D.B.W.Postma

mini-mini-voetbal

mini-tafeltennis

tekenfilms voor de

kinderen

20feb,21feb,25feb en 2^feb inschrijving
nieuwe leerlingen
Bazar (Broeler Huis)
uitvoering (Porpshuis
Zuiderwqude)

12rart Jeugddienst: N.H.Kerk Ds.Buskes
m.m.v."Sursum Corda"

uit Den Helder

15nirt Plattelandsvrouwen imevr.Fijn over
hset .werk van een ste
wardess
J.P. ToiJcelaar
uitvoering (Dorpshuis
Zuiderwoude)
voorlichtingsavond
door Dr.Co den Hartoog

Plattelandsvrouwen :middaguitstap-
je naar L'nkhuizen: be-
zoek Zuiderzeemuseum

==INGEZONDENg=

OPBH BRIEF aan He B en W van Broek in
Waterland.

Vorige week ontving U en ik de dreig-

Tenminste zo kwara da tekst achterop het
vragenformulier bij mij over. Doorspekt
van orders en dreigementen.is deze brief
—behalve de keurige eerste sQ.inea— zeer
onvriendelijk opgesteld.
Wegens slechte ervaringen blijkt de Ge-
meente 00k de nauwkeurigen onder haar be-
volking kinderlijk te moeten belonnn voor
een daad: vuilniszakken tegen betaling van

toch geld voor?). Tevens worden de zakken
niet meer gebracht.(voor straf?)
Het is bij B en W kennelijk niet bekend
dat man en vrouw beiden wel eens zouden

kunnen werken en men stelde de uren van

inlevering zo ongeveer op koffietijd.
Overigend spreekt de gemeente toch nog
haar vertrouwen uit in U en mij, en
hoopt dat wij ons kunnen verenigen met de
ge"schets" te procedure.
Dan besluit men nog door te dreigen met
het hoogste tarief in iedere belastings-
soort•

Waarschijnlijk is er een vakature: erva-
ren korrespondent.

Met vriendelijke groet en
hoogachting,

A. Roest, Dorpsstraat 20A,Zuiderwoude

==REACTIE OP REACTIE==

Juist omdat wij als gemeentebestuur. liever
niet direct willen overgaan tot de dwang-
maatregel van een ambtshalve aanslag tot
het hoogste tarief in de diverse belasting-
soorten hebben wij bedoelde procedure in—!
gesteld. Wanneer een en ander onoverko-
menlijke problemen oplevert kunt u con
tact opnemen met het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur van
Broek in V/aterland.

28mrt Kleindierensportver.: Jaarvergaderihg==



•OEJAARDEMSOOS==

winteractivitGitsn van de soos zijn
weer in voile gang, St. Nicolaasfeest,
kenststukjes nieuwjaarsinstuif,
kien- en diamiddagen, zuurkool- en boe-
x*enkoolma^ltijden allemaal gezellige
middagen voor onze oudereno Maar dat
kost geld! Dus gaan we zaterdag 4 maart
a.s. weer een grote .JAZAH houden in de
•Jeugdherberg en wij rekenen zeals elk
jaar weer op een greet succes met uw al-
er hulpo Heeft u iets te missen in wel-
e verm eek, wij houden ens gaarne aan-

bevolen. Wij deen veeral eek een bereep
op alle Breekers die zelf iets kunnen
makeno (naaien, breien, haken, berduren,
timraeren, schilderen, tekenen enz.enzo)
om ens iets van hun werk af te staan
veer een good deel nl. het aangenaam
Dezig houden van onze eudere derpsge-
neten. Bij veerbaat onze hartelij.ke

anko. Een e^oo^^^ e
Of 1215-^en wij. komen- het gaarri^ halenJ' ':
Tot ziens op maart 1o30.uur..ih de- i
Jeugdherberg. Bij keffie en thee gratis i
eigen gebakken keek. ; -r x .
^ ^ ^ • Het Bestuuro" ..oSo Om 2O0OO uur gezellige avend en
trekking .van:de grete iverletihg waarvan ?
de loten u ..een. dezer-dageii wefden aan-
geboden..... <

w" .-HHT EN JEUGDHUIS VRAGEN UW AANDACHT^Hov. oUaL aez meb het zinikg' 6±- ehzin- "
alceholj slaapmiddelen.en andere, drugs in onze .samenleving;

deen we er wa.t aan?" . r." : •=. •

Onder deze.titel houdt onze' plkatsge- '"
noet Mr. DoB„W.-Pestma, direktedr" Jel-
linekcentrum, instituut veer vkrsla-.
in'̂ hp+^w :-^®®^®rdam, een inielding =.e.U.gdhuis" aan de Wagengeuw ep
do.nderdag 16 februari a.So ' ' '
aanyang:^ 20:«-30 uur^ -.tv. . .v

u^vas;^20 april a.So. C&c;ert i
^msterdamse- Politiekapel. (N'i'HoK>rk)

. ==GEVON©EN=^In. hal van,de::eude lagere schebi een

K gIIi ^r'' r""® verkri jgen bi j V:4. .Geel,, .Nieuwland 17„ . • 4- . .

==KLEIHDIERENSPOaTVERENIGING=:=
: feestelijke prijsuitreiking heeft in
; een velledig gevuld "Cencerdia" plaats
: gevenden.

: Veerzitter Nierep neemde dat in z'n wel-
: komstwoerd zeer verheugend en pesitief.
•Hij reikte daarep de gewennen spertprij-
; zen aan de diverse winnaars (ressen) uit
: en mecht als verenigingskampieenen van
; 1977 de heren Gerard van Zaanen en A.
: Slagt uitreepen. Gerard van Zaanen in
: de afdo "Kenijnen" en A. Slagt in de afd.
• Dwerghoenders" en afd."Watervegels".
:Daarna waren het de heren P. Roes en
; ere—lid G. Heetmer die de verenigings-
: vlag van de Kleindierenspertver. enthul-
: de. Een waarlijk "greets" memento
;Wetheuder AoG. Mater "trek" vervelgens
:de leten en de onderstaandenummers kwa-
: men veer een prijs in aanmerking.
:-2 -13 -109 -126 -130-187 -203 -2^2 -

^ •r3.iz..:r;3ao..-328-^^2 -^1
• n? ".FP =-638 -675 --762 -781-784- -842 -886 -893 -899 -902 -943 -947
-1034 -1085 -1079 -1Q9.4 -ril45 -1158-.11A
De prijswinnaiis zullen hun prijzen thuC.
•bezergd-k-ri jgeno
.fe.avend werd besleten met enkeie rend-
jes kieneho ,

; ==INSCHRIjVING NISUWE LEERLINGEN—
;Op dUy 21,:23'on 24 februari van.15o45-
:1ob15 uur is er gelegenheid pmuw kind

schrijveii in de kleuter— en lagere •
:schelen in Breek in Waterland en Zuider- i
weudeo . • :

Wilt u Uw trouwboekje of geboortebewijs :
meeneman? " ^ ;

Namens de heefdleidster en heefden
van schelen,

• KoSwartjHeefd "De Havenrakkerd'

•. ==.ADVERTEM1?IES=rf
jGedurende de maahd -februari is er. in
;."Het Br.aeker Huis" ^nno- •.rf.T/^p gelegenheid i.
|om te vergadereh of ;wat te yiere^o
i ' " ,, Dekteihde'-'16 . I-; ; :

• teii3i4 ==
iVader .zeekt veer zijn dechter- (2jaar)
•part—time.yerzergstero
jTijden in.puderling; overleg te regelen
: Cminimaa^ 2 .dageaOv;.
;Belien^ ?Dvtpp .uurinr» 02903-1638
:^e keep; aangeboden: •) . ' ==
:parti j dakpahiien en . .
:een leren meterjas U model) .
:Te bevragen bi j_ 'Moeriand' 21

==BURGERmKE. STANn:^=
Ov^^o.: .Schpenmnkert =4fcwinus Wilhelmus !

eud p2.;.-^aar, 5echtgenoet van:
Ca.tharlna: de Clerk

- ...Visper, Margaretha, gehuwd ge-
. weest. met:. Hendrik. Jacobus

Brpggel,. eud 85 jaar.

--PARTI^.cVAN de ARBEID==

Woensdag 25 januari j.l. werd een leden-
vergadering gehouden, waarbij het vast-
stellen van de^ kaS^i,datsnli,jBtu;^or de

?tondi De vergadering' stelde de lijst
als. velgt. vast: v; :=/

,, 1. ..Lijstaanvoerder Sodl Xingma '
,2,0 Piet Beets •
. 3» ,Jaap Blakbern. • • •
4o Willie Sw.ildena> •

'3= Jehan Lillorir - :- .•• •

Waraens,- het afdelih^ipstuur:
Patries de Beer-j secro '
Binnenweeren 8, telo1739 ..SBREUK• ;DE" V^EEK: •' ''' •

IOud<!-^^j^p,ands spreekweord:
.. de_zak vindt men r^AU-or,-;


