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==AGENDA=:=

Nut : MpoDoBoV/oPostma (Jeugd-
huis)

Jeugdhuis ; mini-mini-voetbal
Jeugdhuis : mini-tafeltennis
Jeugdhuis : tekenfilms voor de

kinderen

r
inschrijving nieuwe leerlingen
(kleuter- en basisonderwijs)

Jeugdhuis : mini-tafeltennis
Bejaardensoos: Bazar (Broeker Huis)
S.D.OoB. : receptie t.goVo 50-

jarig bestaan (kantine]
Vergadering VerkeersGommissie
"Tracht" : uitvoering (Dorpshuis

Zuiderwoude)
Jeugddienst: DsoBuskes m.m.v. "Sur-

sum Corda" uit Den

Helder (NoH. Kerk)
NCVB ; A.M. ten Hoeve: '^Toe-

lichting op de Mattheus
• Passion

Plattelandsvrouwen: Mevr. Fijn over
het werk van een ste

wardess

: J.Fo den Tonkelaar over

"Het ontstaan van het

weer en de:totstand-

koming van het weerbe-
richt"

"Tracht" : uitvoering (Dorpshuis
Zuiderwoude)

: voorlichtingsavond door
Dr. C. den Hartoog
(Leerkamer)

Plattelandsvrouwen: middaguitstapje
haar Enkhuizen: bezoek

Zuiderzeemuseum

Kleindiersportver.: Jaarvergadering
NCVB : Mevr. M, Groothuizen:

"De vrouw in de ont-

wikkelingslanden"
Vergadering Verkeerscommissie
Jeugddienst: Ds. Masmeijer,Zunder-
dorp,m.moVoReligroup "Faith"
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==OVERZICHT LOOP VAN DE BEVOLKING=:=

BROEK IN WATERLAND .

inwoneraantal

31-12-1976
geboren in 1977

overleden in 1977

opgenomen in 1977

vertrokken .in 1977

mannen: vrouwen:

1331
14

13^
15

1330

69
1399

^
1337

inwoneraantal op 3I dec.1977

inwoneraantal op 31 dec.1976

aantal huwelijken in 1977

aantal echtscheidingen

buiten de gemeente geboren

buiten de gemeente overleden:

in de gemeente geboren,
woonplaats elders :

in de gemeente overleden,
woonplaats elders :

==MEDEDELINGEN VAN HET

GEMEENTEBE.STUUR=.=
Door amateur-sportverenigingen kan een
beroep op het Provinciaal Fonds voor
Sportaccommodaties worden gedaan ten
behoeve van accoramodaties met de bouw

waarvan in 1978 een aanvang wordt ge-
maakto

Daartoe benodigde aanvraagformulieren
zijn te bevragen bjj Gedefuteerde Staten
van Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem.
Bedoelde aanvragen dienen voor 1 april
1978 te worden ingediend bij Gedepu-
teerde Staten voornoemd.

Het gemeentebestuur van
==== Broek in Waterland ====
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==INSCHRIJVING NpUV/E LEERLINGEN==
Op 20, 21,* 23 en 2k februari van -
16015 uur is er gelegenheid om uw kind in
te schrijven in de kleuter- en lagere
scholen in Broek in Waterland en Zuider-

v/oude o

Wilt U Uw trouwboekje of geboortebewijs
meenemen?

Naraens de hoofdieidsters en hoofden van

scholen,
Ko Swart, hoofd "De Havenrakkers"
Broek in Waterland

==PEUTERSPEELZAAL " 't STOKPAARDJE"

De peuterspeelzaal zoekt voor moioVo
het komende schooljaar augustus 1978/
1979 een nieuwe peuterleidster, voor
3 ochtenden in de weeko
Onze voorkeur gaat vooral uit naar
iemand uit eigen dorpo Dit in verband
met de kontakten met de peuters., de
ouders, collega's"en bfrstUuro
Als u belangstelling heeft, en enige .
-ervaring heeft met het werk op de peuter
speelzaal, of diploma peuterleidster, of
kleuterleidster. of „sQprtgeligke. opleiding
belt u of schrijft u; naar Georgette
Gulje, de Woudweeren 8, Broek in Water-
land i telo 14^3 of Mary Greve," de" V'ennen
10, Broek in Waterland, telo 1725«

""="=VOORLIC!HTINGSAVOND K, W.F, ==
Het Koningin V/ilhelmina Fonds (K.W.F.)
houdt op 21 maart aoSo een voorlichtings<
avond over kankerbestrijding. Spreker
zal zijn Dro Co den Hartoogo
De avond wordt gehouden in de Leerkamer
en begint om 20«13 uuro

=:=MEDEDELING==
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van de voetbalvereniging S.DoOoBo
recipieert het bestuur op zaterdag
k maart 1978 van 20,00-22o00 uur in het
clubhuis van de vereniging op het ge-
me-entelijk sportveld aan het Leeteinde
te Broek in Waterland,

Teneinde een ordelijk verloop van de
receptie te bevorderen zullen de deuren
van de kantine om 20,30 uur gesloten
v/orden;

==GESPREKSAVOND===

3 maart, Leerkamer: Gespreksavond over
het Geloof met Broeker jeugd,
Aanvang: 20,00 uur,

Gespreksavond over het GeloofI
Zegt het je wat?
Laten we eens vrij, en vrijblijvend
erover praten,
ledereen is van harte welkpm,
Als gespreksleider komt Ds, Smit uit
Ransdorpo ~ -

" De •Jeugddienstcommissie

SPREUK....VAN DE V/EEK

Op hef i.js en alcohol:

==BURGERL1JKE STAND^=

Geboren: Peter Willem, zoon van HoJ,Jun
en M,Co van Gunst

==ADVERTENTIE==

Tot 1 maart a,s, kunt u voor

-vergadering of
-bijeenkomst of
-feestje

nog terecht in "Het Broeker Huis",
Leeteinde I6
telo

==MEDEDELINGEN==

IBIBLIOTHEEK
jBibliotheek geopend:
jmaandag : 15«45 - 16,30 uur

idonderdag :
IRoomeinde 3

19o00 - 20,30 uur
19o00 - 20,30 uur

Igezins-.. en .BEJAARDEMHULP i . - •
jLeidster: Mevr, M,de Graaf-Back,
!De Erven I8, tel, I716,
Spreekuur iedere werkdag van 8,30-
9o30 uur.

jle donderdag van de.maand:
!w e t s w i n k e 1 I;
120,00 - 21,00 uur
jWijkgebouw Groene Kruis

jOPPASCENTRALE
^Voor een oppas 's avonds of in de
]schoolvakanties, 00k voor overdag,
kunt u bellen naar. mevr,Kruidenier,
Molengouw bij ^8, tel, I636,
Wilt u tijdig uw oppas bestellen?
U bent verplicht de meisjes naar
huis te brengen, •

==ADVERTENTIES==

De Onderlinge Brandverzekering
"Broek in Waterland" is er 00k
voor U !

Uiterst lage premie (vanaf f 0,^0
per duizend);.
Coulante schade-afwikkeling;
Gexndexeerde polissen.
jinlichtingen; Onderlin^ Brandver-
i zekering
Broek in Waterland: tel,02903-1269

en 1619
Monnickendam : tel,02995-l80^

Bloemen bestellen ??

" A r o s a " bellen !I

Galggouw 28,Broek in Waterland,
tel, 168^ b,g,g, 020-731524,

jUw bruiloft - receptie of familie-
feest.je
wordt uitstekend verzorgd door
Restaurant "COWGORDIA'.'

Dorpsstraat 1 - Broek in Waterland,
Tel, 02903 - 1206,

DOORZAKKEN !!!


