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11 mei

li.mei
17 mei V.V.D.

22 mei V.V.D..

mei

28 mei Nut

31 mei
1 jun

5 jun
15_t/m 16 jun

==HEEL' VEEL DANK==

Het is weer al bijna drie weken geleden,
dat ik als burgemeester van deze mooie

==:AGENDA==

Voorlichtingsbijeenkomst
Bjjzonder Regionaal Wel-
zijnsbeleid.
Vergadering Verkeerscomm.
Kennismakingsavond
(Dorpshuis Zuiderwoude)

18 mei Plattelandsvrouwen:- mevr. v.d.
Sluys-Bijl bespreekt boek
"Een dagboek. van:een
druggebruiker".

19 mei • i Crusader Choir(N.H. Kerk)
Rl.jnei Jeugddienst; Ds.Abelsma, Vt/aterihgen

mmv Jeugdfanfare Zuider
woude (N.H.Kerk)

22 mei Vergadering Schoblraad (o.l.s.
"De Havenrakkers")o
Kennismakingsavond, spre-
ker R.W. de Korte over

"V.V.D. een partij voor
iedereen" . (C.oncordia,Br.)
Hoorzitting B en W
(Zuiderwoude)
Concert "Camerata" N.H.

Kerk)
Verkiezingen gemeenteraad==:==
Opening W.K.-voetbal
(Argentinie)
Bejaardentocht
Avond-vierdaagse.

t==:MEDEDELINGEN GEMEENTEBESTUUR=a
Op donderdag 11 mei a.s. aanvang 20.00
uur zal er in de Raadszaal een vopar;
ieder toegankelijke voorlichtingsbi j-v j
ecnkomst gehouden worden in het kadcrJ
van het Bijzonder Regionaal Welzijns-- |
beleid. Als uitvloeisel van dat beleid
worden door de Rijksoverheid geldmid- i
delen beschikbaar gesteld, welke aan- |
gewend dienen te worden ten behoeye
van te treffen voorzieningen in de so-;
ciaal-culturele sfeer.
De hele bevolking en het verenigings- i
leven worden in staat gesteld middels i
ideeon cuggesties en plannen het wel- j
zijnsbeleid voor deze gemeente gestal-j
te te geven.

Nog in de maand mei zullen herstel-r
wei^kzaamheden verricht worden aan de i
hefbrug in de Galggouw. Daartoe zal de
Galggouw gedurende minstens 5 dagen 1
voor al het doorgaande veikeer afge-
sloten worden. Voor nadere'ijilichtin-r i
gen kunt u zich wenden tot Publieke
Werken van Amsterdam.(tel.020-180222) I

==GEMEENTERAADSVERKIEZINGENg= |
|Een dezer dagen zult u de oproepingskaar- |
jten ontvangen tot deelneming aan de ge- 1
Imeentenaadsverkiezingen van 31 mei a.s.
IDie stemgerechtigden, die voor 21 mei a.s<l
Igeen oproepingskaart thuisbezorgd hebben \
[gekregen, worden verzocht zich in verbin- 1
Iding te stellen met de gemeentesecretarie1gemeente werd geinstalleerd. De telang- 1^^^® te ste^en met de gemeent

stelling was-bijzonder groot. De grote jj^ureau Bevolking, Kerkplein 6.
belangsfellliig op de drie kennismakiags- betreft uw deelname aan de stemming
bi jeenkoi^l^n heeft ons blij verrast. De | ® volgende.
ondervdn^en Ksirtelijkheid vanuit de be- ' Bent u nie
volkihg'hedft het vertrouwen van mijn
vrouw en mij iU:de komende tijd belang*
rijk vefsterkt. Het door u getoonde en-
thousiasme heeft 22 april 1978 voor ons
tot een onvergetelijke dag gemaakt.
Heel hartelijk dank daarvoor en we hopen
ons spoedig metterwoon in deze gemeente
te kunhen. vestigen. t w -1

V • jr-0pp621Sl3l

niet in de gelegenheid uiiiT Stem j
,uit te brengen in het op de oprpepings4
kaart vermelde stembureau, dan kunt u.. I.
uw oproepingskaart laten omzetten in , I
een zgn. kiezerslegitimatiekaart. Dit.I
houdt in, dat u dan uw stem kunt uit- 1
brengen in een ander stembureau..in de- |
ze gemeente. Een verzoek hiertoe dientI
u voor 27 mei a.s. in te dienen ter gel

I meentesecretarie. !
12. Indien u niet persoonlijk aan de stem-|-
I I??:®®.?:5:.®men, k;^t^^ sira kiezer



i die in hetzelfde stembureau is ingeschre
i ven alis op uw oproepingskaart verraeld,
: K.achtigen uv/ stem uit te brengeno Op de
j oproepingskaart staat duidelijk aangege-
1van hoe u dient te handelen-

I3- Indien u een kiezer, die zijn stem moe
uitbrengen in een ander stembureau dan
vermeld op uw oproepingskaart, wilt
machtigen uw stem uit te brengen, dan
dient u hiertoe een volmachtlegitima-
tiekaart aan te vragen ter gemeentese
cretarie, hetwelk v66r 27 mei aoS«

I moet geschieden.

==KOOROPTREDEN=:=:

Op vrijdag 19 mei, zal in de N.H. Kerk,
optreden het wereldberoemde koor uit
IDAHO in de VoS, het: Crusader Choir van
het North-West-Nazarene. College OoloV«
Dro Marviii Blobmquisto AahVang 20.00 uur
Dit optreden is de generals repetitie
voor Ooncerten in de St. Laurenskerk te
Rotterdam, de St. Bavo in Haarlem, de
Grote Kerk in Zaan dam," alle in Kedei^ahd
In Duitsland geeft het koor concerten in
Frankfurt en een speciaal gast optreden"
in Bayreuth. Een koor dus van internatior
nale vermaardheid."" * "; ;r
Het kpor heeft. 3 jaar geleden al eens een
concert geg,even.. in Broek, de weinigen di

waren raken e.r nu nog niet over
uitgepraat..Laat.de kana.niet voorbijgaan
om zeZf te kunnen. zien. en. horen .hoe 50
koorleden en musioi de akoestiek van de

yolledig benutten.

==REKREATIEVERENIGING BROEK IN WATERLAND=

uw hulp!
Wij vragen ons wel eens af, wagen wij
niet te veel. Maar wanneer het feest dan
weer voorbij is en het bestuur, dat hele-
maal\afhankelijk is van u allemaal, eens
terugkijkt op de vele maanden van voor-
bereiding, dan komen wij toch elk jaar
weer tot de conclusiej dat Broek in
Waterland het Koninglnnefeest hoog houdt*
Er is ons S^n opmerking ter ore gekomen,
waarom het Oranjebal zo vroeg was afge-
lopeh. Er is een tijd van komen en van
gaan, en de tijd van gaan was voor het
bestuur het moment om de voldoening uit
te kunnen spreken dat de feestweek, rand
om de verjaardag van H.M. de Koningin ten
einde v/as. Nogmaals onze hartelijke dank
voor uw bijdrage en steun.
De nummers van c^e verloting die 'savonds
gehouden is| zijn:
no* 16 rose - de fiets
no. k groen - de fruitmand
no.3ippranje - de hengel
n6.351 'giroen - de "bloeinbak •"~-
In de tent isgevonden een grijze heren-
sjaal en een sleutel en een rood melk-
kruikje. - ... •
Terug te .halen: Wagengouw 7*

Het OranjecofflitS.

Het verzorgihgstehuis BROEKERHAVEN
te Broek in Waterland
vraagt i.v.m. de pensionering van

•de huidige functionaris
per HALF JULI ^978
een TECHN'ICUS, in een halve of
volledige weektaak voor alle voor—
komende werkzaamheden in het be-
jaardencentrum.
Salaris en rechtspositie overeen-
komstig de CAO voOr bejaardentehuizen.
Solli.citaties. te richten aan de

•secretaris yah.hef bestuur, de heer
A.G* Plomp, Oosteinde -8 te Broek in W.

Middels dit schrijven bieden wij onze
i verontschuldigingen aan de jeugdleden en
: de ouders van deze leden rondora het bptre
; den Vain de afd. ballet op 27 april. j.l.
i vvel dient hadrukkelijk te wprden vastge-
i steld dat wij niet verantwoordelijk ge-
I steld kunnen worden voor wijzigingen in
I het avondprogramma. Hiertoe waren duide-
lijk afspraken gemaakt met het bestuur
van de Oranjevereniging en wij stonden
evenals U voor de-ze onasingename verras-
singen.- .Bij overraacht en tevens om de
kiiideren..,.. die zoyeel, tijd besteed hadden
om de 4anajes te leren, niet teleur te
stellen hebben wij.ons hierbij neergelegd
ivij willen alien, die geholpen hebben dit
feest vpqr de kinderen.te doen slagen,
bedanken»^ Een speciaal woordje van dank
aan-kevr. Cornelisse en de kinderen, on*
danks-dah-zij zich als katten in een
vreemd pakhuis Voelden,' toch kans hebben'
gezien hot op voortreffelijke wijze'te
brengen^ Dit is' zowel door bestuur als de
belangstellendi^ erg gewaardeerd.

Namens het•bestuur,vOorzitter

===;;=• "J-.Ri VoEekelen_o_
==ORANJEVERENIGING== .

Na hat, geslaagde Koninginnefeest, is de
rus't weer gekeerd in, Broek. in .v/aterland,
Een gezeliige week in elkaarte zetten,
isyoor het Oranjecomite.geen kunst.Maar
alieen kunnen wij dit niet. Ook dit jaar
hebben wij weer veel steun en. hulp van
veie-dorpsbewoners gekregen, die door hun
inzet het feest hebben doen slageni Aan
al deze inensen willen wij dan .ook langs
deze weg zeggen: Hartelijk bedankt. voor

• ==VERGADEfiING' VERKEER'SCOMMISS!£==
Op donderdag 11 .inei a.s.^ houdt de ver-
keerscommissie. een vergadering over de
verkeerssituatie aan de Wagengouw.
Plaats: De Erven 2 om 20.30 uur.

==TNLEVERING VAKANTIEZE(3ELS==
Op 16, 17 en 18 mei a..s. 's avonds van
7«00-9«00 uur besta.at er gelegenheid tot
het. inleveren van vakahtiezegels.
P. Kooyman, De Vennen I3, Broek in W.

==AV0NDVIERDAAGSE'1978=^ . '
dinsdag 13 .iuni t/m vrij'dag •16. juni

a. s. zal de avohdvierdaagse wprdon ge-r,
org^iseerd. Qpgave vanaf. 2 '̂mei"±>mi: . »'
irrindag 2 juni a.s. b.i j:, .W.^Diri jyer,..,
Buitenweereh I7 en Meyri.T.y.i.yis,. Aan-
iammergouw, Zuiderwoude. ^ >
Bij de opgaVe moet vermeld worHenJ naam^

gebOortedatum, alsmede de hoe-
veelste maal wordt meegelopen.
Btartplaats: Parkeer.tbrrein, Ni euwlan d.
Starttijd : Elke avond.vanaf I8.3O uur-
[nschrijfgeld: Personen geboren op of
v66r 30 September I969 (t/in I3 jaar):

3,25- (vervolg - zie volgende biz.)



(vervolg Avondvierdaagse)
Voor personen van jaar en ouder:
/
Op vertoon van het lidmaatschapsdiploraa
1978 genieten seniorleden van NoHoWoBo,
NoV/oBo en andere door de NoV/oBo erkende

wandelsportbonden een reductie van
f 0,75» Voor juniorleden (t/m I3 d^ar)
bedraagt de reductie / 0,30 (lidmaat-
schapsnuramer 00k opgeven)o
NoBo: Kinderen van de 0,loSo "De Haven-

rakkers" moeten zich op school op-
geveno

==SCHOOLVOETBAL==

Ook dit ^SLa.r heeft een elftal van de
OoloSo de Havenrakkers meegedaan aan
het schoolvoetbaltoernooi regio V/ater-
lando Gesteund door een enorme supporters-
groep lukte het woensdag 26 april d»l»
via de voorronden tot "de laatste acht"

door te dringen® Woensdag 3 niei d°l«
slaagden ze er zelfs in nog een stapje
verder te komeno

Uitslagen;
Havenrakkers-Logiblok (P'end)

/*^^avenrakkers-Beumerschool (Edam)
Beide keren via penalties een ronde
verdero

Daarna:

Havenrakkers-Dopschool (P'end)
om de 3e en 4e plaats:
Havenrakkers-St«,Agnesschool (Edam) 1-2

0-0

0-0

0-1

We Drijver

==UNIGEF==

Vanaf heden zijn de nieuwe zomerkaarten
en minikaartjes weer verkrijgbaar,
Tevens verkrijgbaar;
Bouv/platen Indonesie;
Postpapier 3 soorten (eventueel te be-
stellen);
Prentbriefkaarten en de bekende aarde-

werken spaarpotteno
"GROET EEN VRIND, HELP EEN KIND!"

Mevro JoC,

telo 1^65
Eppenga-VodoPloeg

==NOODKREET BROEKER JEUGD==

Het bestuur van het Jeugdhuis te Broek
in Waterland doet een dringend beroep
op eenieder die ruimte over heeft, deze
beschikbaar te stellen voor het opslaan
van de elementen van het nieuwe houten

jeugdgebouwo
Inlichtingen; telo 1583» Bij voorbaat
onze hartelijke danko

Het bestuuro

==OPBRENGST SIMAVI-COLLECTE=r=

Ook dit jaar heeft de "Simavi"-collecte
weer een goed resultaat gehado De totale
opbrengst bedroeg f 880,45o Hartelijk
dank aan de guile gevers en aan de
collectanten voor hun inzeto

ISPREUK VAN DE WEEK:
•Vulgarisering j/an Dorpswapen !

==:Gj::V0NDEi^=:=

I

Een rode begonia in plastic sierpoto
Go van Gog
Molengouw 17

II
Een herenportefeuille (met inhoud)

Postagentschap
Kerkplein 6

= =:VERMIST=: =

Wie heeft mijn roodbruine regenjas na
afloop van het Koninginnefeest mee-
genomen? Bel even Ao Geel, telo I58I0

==PRIJS WELFARE=::r

De prijs (een sprei) van de verloting
van het Welfarewerk is gevallen op lot
noo 6 (groen)o

==CAMERATA '3^==
Het blaas- en strijkorkest GAMERATA'3^i
dat zijn oorsprong vindt in het Neder-
lands Studentenorkest van 193^, geeft
op 28 mei aoSo te 1^o13 nur weer een
concert in de NoHo Kerko

Degenen onder u, die hen 2 jaar geleden
beluisterden, zullen een bezoek zeker
aanbeveleuo

Peter Greve, die voordat hij zich als
dirigent bekwaamde, diverse instru-
menten bespeelde, heeft ook de drie
Etudes in de vorm van een canon van

Ro Schumann, die oorspronkelijk voor
het pedaalklavier gecomponeerd waren,
voor orkest gezeto
Verder luidt het programma:
De Suite van Bach, voor strijkorkest

en drie blazerso

De Symphonie in D KV202 van Mozart»
De Symphonietta van Van Otterloo, die
jarenlang de dirigent was van het
Residentieorkest, door en door ver-
trouwd was met de mogelijkheden van
de instruraenten en daarvan in dit

amusante stuk een zeer geraffineerd
gebruik gemaakt heefto
Kaarten a f 3»— vanaf l4„00 uur aan
de kerko

i BIBLIOTHEEK

•Bibliotheek geopend:
imaandag : 13»^3 - l6o30 uur,
I 19o00 - 20o30 uur.
idonderdag : 19»00 - 20o30 uur.
iRoomeinde 3®

;GEZINS- EN BEJAARDENHULP

jLeidster: Mevro Mode Graaf-Back,
SDe Erven 18, telo I7160
ISpreekuur iedere werkdag van 8o30-
j9o30 uuro

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren: Judith, doVo
Po Haars

Rebecca, doV
PoAo Lofo

Mo Tjemkes en

HoJo Schoon en


