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OR.C3AAN VAN DE STICHTING J3E DROEKER GEMEENSCHAP"
Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap",Mevr. B.Bluf-
pand-Sinot, De Draai 38»

27 mei

28 mei Nut . _ - ^
29 mei PvdA: Diskussie-avond (Concordia) iTelefoon 02990-2^050 (ongewijzigd)

==AGENDA==

Voetbalwedstrijd
OUD A/2-0UD-V0LENDAM

(gemeenteliJk-spQrtterrein) —
Concert "Camerata"(N.H-Kerk)'resp. Aletta Jacobslaan 1 en 3

31 mei : Verkiezingen gemeenteraad
1 jun : Opening V/.K. voetbal

(Argen'tinie)
5 jun ' Bejaardentocht
8 jun ; Openbare vergadering

Verkeerscommissie

9 jun : Stijldansavond (Jeugdhuis)
13 t/m l6jun: Avondvierdaagse
23 jun : Touwtrekkerstoernooi

(bij Jeugdhuis)

==DISKUSSIEAVOND P.v.d.A==

-V/illem van Eooyen, Kwadijk, voorzitter
van de Vereniging tot Behoud van Water-
land. Aan alle groeperingdn die in onze
gemeente aan de raadsverkiezingen deel-
nemen is gevraagd in een forum zitting
te nemen. Na de inleiding zal het dan
mogelijk zijn dat de aanwezigen met
sprekers en forum diskussieren. Diskus-

Redaktie-adres mededelingenfalad:

H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
tel. 1^65"

Purmerend.

Korrespondentie-adres: Postbus 65
ikkO AR PURMEREND-

Nieuw adres inspektie en ontvangkantoor

•Openingsti jden maandag t/m vrijdag van
8-30 uur- 12.00 uur

en van 13-30 uur- I5.OO uur

ivOETBALWEDSTRIJD GEMEENTELIJK SPO-RTTEE-
:REiN==

tin het kader van het 50-jarig bestaan
•vautt de voetbalvereniging SDOB wordt
izaterdag 27 mei a-s, een wedstrijd ge-
•organiseerd tussen OUD-AZ (voormalig
iAlkmaar '5^) en OUD-VOLENDAM.
•De wedstrijd wordt gespeeld op het

De P-v.d.A-, afdeling Broek in Waterlandigemeentelijk sportterrein en begint
organiseert op maandag 29 rnei a.s. een ;om I8.3O uur.
diskussie-avond in "Concordia" over :==== ====
"Landschappelijke problemen in Waterland'! =='t NUT VRAAGT UW AANDACHT==
'Sprekers op deze bijeenkomst zullen zijn ;Mededelingen curcussen voor het seizoen
-J-v.d.Snoek, Broek in Waterland, van :197S-1979» . ..
beroep agrarier en ;^ans_e^jNa een geslaagd dansjaar o-l-v.

jdaifes^hoolhouder Ferry Kniestadt willen
•we verder gaan met deze gezellige bezig-
iheid. De groep echtparen die in het afge-
•lopen seizoen de cursus hebben gevolgd,
;is inmiddels in z'n geheel geslaagd voor
:"brons". Zij kunnen verder gaan voor
•"zilver". Bij voldoende deelname kunnen
:er venwel 00k twee nieuwe cursussen

sieleider is Friso de Zeeuw,uit Monnicioistarten.
dam. Een ieder is van harte welkoin.

Aanvang 20.00 uur.

==HENGELSPORTERS OPGELET==

:1. Jeugddansen, vanaf 12 jaar;
•2. Echtparen (beginners)
iAlle cursussen worden gehouden op dins-
•dag in het Jeugdhuis aan de Wagengouw.
jTi.jden: Jeugd van 19-00 tot 20.00 uur;
iBeginners vein 20.15 tot 21.15 uur;

van 21-30 tot 22-30 uur.

Hengelvergunningen voor wateren rondom
Broek in V/aterland zijn a / 7»-- ver-
krijgbaar bij P.J. Bakker, Molengouw 28.jGevorderden
Wellicht ten overvloede zij vermeld dat
gemeentelijke vergunningen voor deze
wateren niet geldig zijn.

==DE BELASTINGDIENST IS VERHUISD==
De Belastingdienst te Purmerend is ver-
huisd naar het nieuwe Rijkskantoren- ^ ^
gebouw aan de Aletta Jacobslaan te iVoor deze twee cursussen inlichtingen bij

ilnschrijfformulieren en folders zijn
•verkrijgbaar bij Lidia Swart, Nieuwland
is. tel.1585-
jKantklossen: C's avonds) dag nog onbekand
iHandwerken:(wandkleden maken, vrij bor-
iduren, weven, haken, breien, knopen, enz)
:'s middags, dag nog onbekend.



; Gobi Slagt, De Draai 26, telo 3013»
: iijiigels: Op maandagavond voor beginners,
: tweede- en derdejaarso Conversatie (ge- i
: vorderden) op maandagmiddago Aantal les-?-:
: sen: 25® •

: Naaien: Dinsdagraorgen van 9oOO tot II0OO;
; uur; gaat op dezelfde manier verder als !

afgelopen jaar» Aantal lessen: 20o
Duits: Deze cursus willen we starten als;
er voldoende belangstelling voor bestaatr:
Dag nog onbekando
V^anneer u zich wilt opgeven voor de
cursus Engels, Naaien of Duits kunt u ;
zich wenden tot Lidia Swart, Nieuwland i
8. :

==:JEUGDHUISNIEUl/S== ~~ :
Op 9 O^ni aos. organiseren we een stijl-:
dansavond alwaar eenieder van harte wel-•
kom is. V/e zullen deze dansavond verder :
elke tweede vrijdag van de maand houden. i
Aanvang 20o30 uur; entreegeld / 2,—
Touwtrekkj^n:.LDisc-Q-. 2000.^/.-de._haani_van een :
ploegmLddel- tot ' zWare jbhgens ( in-de
goede zin des woords .)uit. Broek in Wa-
terland, welke hun spieren soepelhouden
door aan een touw te trekken, ofgahi--
seert in samenwerking met het Jeugdhuis
op vrijdag 23 juni a.s, om 19.30 uur
een groot touwtrekkerstoernooio

Regionale ploegen zullen eraan deelnemen
Voor plaatseiijke-'^^ploegeh "Worden die

%ond apnrte wedstrijdeh' gehouden. Voor
beide wedstrijdeh zijn voor de winnaars
fraaie bekers en voor elke deelnemer
een vaantje beschikbaar gesteld. Inschrij-:
ving ypor.de wedstrijd bij..:.het Jeugdhuis.^
Inschrijfgeld j 15,—.

:159^»91; 3: mevr. Dekker-Groot, 1594,68
:.^fdalinp; C: 1 en kampioen: mevr. Pieters-
Blakborn 1575,37 procent; 2: dames van
Alphen-Jonprt. 1569,93%;3: mevr .Baerveldt
Dei^er 1558,01 procent.
Prijs voor de hoogste score in een avond
Eppenga—Pilkes met 77,50 procient
Laagste score: Baerveldt-Visser met 25
procent.

==BURGERLIJKE STAND==
Geboren; Marcel, z.v. J. Schoon en

G. Nat.

Ondertrouwd:Cornelis Mul, oud 26 jaar en
Anna Elisabeth Blank oud 19
jaar.
Simon Westerneng oud 28 jagr
en Petronella Geertruida Ma-
lenstein oud 24 jaar.
Gerard Jan Slegt oud 35 jaar
en Aaltje Pimt oud 21 jaar.
Jan Arends oud 25 jasir en,.
Cornelia Beets oud 21 jaar.

==OPBRENGST A.V .0. -COLLECTE=:=
;De opbrengst van de.A.V.O.—collecte voor
11978 bedroeg / 754",--i Harteliak dank.

==MEDEDELING GEM.EEN1?EBESTijUR==
iiigang van 16 mei. j.l. ligt .ter ge-

meentesecretarie voor. een ieder geduren-^
de l4 dagen ter inzage het ontwerp~uit-
werkingsplan
"Rekreatiegebied Uitdam"
Bezwaren kunnen gedurende yermelde.ter-
mijn schriftelijk worden ingediend biij
burgeraeester en wethouders yan Broek in
Waterland-

==GEVONDM==
Een rood knijp.portemonneetje met inhoud,
Terug te. bejipmen bij mevr. A.Voorderha-
ke-Tromp, Noordmeerweg 4, tel. I583.

==OPBRENGST KOLLEKTE==
De £5imavi—kollekte heeft in Zuiderwoude
een bedrag opgebracht groot / 294,50.
Alle gevers (geefsters) hartelijk dank!

... ==AVONDVlERDAAGSE==:
dinsdag 13 .1uni t/m vri.jdag 16 .iuni

a.So zal de avpndvierdaagse worden ge-
organiseerd. Opgave t/m 2 .iuni a.s. bij:
W. Drijver, Buitenweeren 17 en mevr.
T.Vod. Vis, Aandammergouw, Zuiderwoude.
Bij de opgave nipet verraeld worden:
naam, adres,... geboortedatum, alsmede. de
hoeveelste maal, wordt meegelopen. •
Startplaats;. Parkeerterrein Nieuwland.
Startti.id: elke avond vanaf 18.3O uur.
Inschri.i fgeld: personen geboren op of
voor 30 September I969 (t/m I3 jaar)
f 3•25. Parsonen van 14 jaar en ouder
J 4,25.» . ,
N.B. KipHer.en van.de 0...I.S0 "De Haven-

. .. rakers" moeten zich. op school
^ ppgeven. .. ,

•==BR0.EKER BRIDGE. CLUB==
Eindstan^ kompetitle 1977-1978:
Afdeling Ai: 1 en kampioen: mevr. Maiide-
Eppenga 1764,02 procent; 2 Kelderman-
Pilkes 1695,26 procent ; 3/ v.-d.Snoek-...
de Vries 1662,91 prooenf.
Afdeling: 1 en kampioeh: Lof-Mul,
1621,88 "procent; 2: mevr. Stove-Ent

, : ==VERKEERSCOMMSS IE==:'
rOpenbare vergadering van de verkeers-
jComniissie op donderdag 8 juni a.s. om
:20o30 uur. Gemepntehuis de Erven 2 te
iBroek in Waterland. • - •

AGENDA.
:1. opening.
;2o vaststellen notulen vergadering d.d.

Il.5-.i978. •• •• ^
13' ingekomenstukken.
;4. mededeliiigen.
:5o afhandeling prioriteitenschema:

5®1. verkeerssituatie te Zuiderwoude
: 5»2® verkeerssituatie .aan de Broeker-

meer.di jk
5®3 ® yerkeerssituatie te. Uitdam.

. Neunens. de voorzitter,
P.® Hetjes,secretaris.

I- : • , ==E.H.B.O. CURSUS== :;6p maandag 2,1 augustus a®s. bVgint .in
;de Leerkamer (bij voldoende beiangstel-
:ling) weer een nieuwe cursus voor diege-
;nen, die bereid zijn .bij ongevallen in
;de ruimste zin:; eerste hulp tervei^lenen.
:Dat deze opleiding. geen oyerbodige- luxe
•is, bes.eft iedereeri, die even bedenkt wat
:er zoai op onze verkeerswegen gebeurt.
;Toch komen er in en om onze huizen nog
:meer erhstige ongevallen voor dan op de :
jV/ego Het ligt dus voor de hand, dat onze
'.Huisyrbuwen de aangewezen personen zijn
:om zo*-h -cursus-EoH.B .0 o te gaah* volgen.
;U wilt toch niet met de hahden in het

als uw kind iets byerkomt,



terwi^jl U in de buurt bent,
En wat denkt U. van de'raond- op mond- b^
aderaing (of niond- op- neus-beademing)
onze waterrijke streek, waan kinderen
dreigen te verdrinkeno
U kunt zioh tot I5 juni aoS^ opgeven b:
de volgende adressen:
Mevr. Brouwer, Broekermeerdijk 6 (ark)
tel„02903-l4l2o
Mevr, Pronk, Burg.Peereboomweg 5a, tel,
02903-1302
De heer J, NierOp jro, McSengouw 23, tel
02903-1^060
De heer S, Tuinier p/a Erven 38 (Ark 2?
telo 02903-1224
De heer G. de waart, Dorpsstraat I8,
Uitdam,

Het afdelingsbestuur
EoHoBoOo-Broek in V,/aterland

==RAADSVERKIEZINGEN==:
Zoals gebruikelijk bij gemeenteraads-
verkiezingen stellen we de aan de ver-
kiezing deolnemende groeperingen in on
ze gemeehte in de gelegenheid hun pro-
gramma in kort bestek weer te geveno

==LIJST 1 C.D.A.==

1. Broek in Waterland wordt in de nabij

project de provinciale goedkeuring
no dig heeft. ""
Het is duidelijk dat een parti j...die
00k prov.inciaal/landelijk vertegen-
woordigd is daarom beter in staat is
om iets tot stand te brengen dan.een
belangengroep die uitsluitend plaat-
selijk georga,niseerd is.
Als u .onder&t'aahjd' programmarieest' is
het vanzelfsprekpnd dat de steun van
Provincie hiervp^pr onmisbaar is. ,
Het program van het C.D.A. beoogt. het

School met kleuterklas^o.
-recons.tructie van D^^'psstraat en Peere-
boomweg, alsmede verlichting Peereboora-
weg.

-betere riolering.
8.IN UITDAM.

®®hdachj; voor. een -goed func.tione-
ren van de dorpsgemeensc.hapo
-recht op een goede bluseenheid,
—havenonderhoud ten behoev© van de be—
roepsvisserijo
Broek in Waterland heeft een moeilijke
bestuursperiode- van vier jaar achter de
rugo De CoDoAo-vertegenwoordigers in de
raad hebben royaal hun steent j,e. biige-
dragen om de ge.meente zo ongeschohden
mogelijk hier doprheen te loodseno Zij
zijn daarin goed geslaagd dat het CoD„A.
vol vertrouwen met ditzelfde team als.
lijstaanvoerders deze verkiezingen in-
gaat te weten;

WILLEMIEN VAN MONTFRANS•
EN

JAN MARSo

10.DENK NA —. STEM-.q;D.A-:-' -

==LIJST 2 ; ALGEMEEN BELANG==
iWij zijn de ,Broeker Gemeenschap dankbaar

®Semeente vrxawel geeriverkiezinssprogrataa. Gedurende een grootzelfstandig fin^oieel beheer kan laantal jaren zijn wtj de grootste politie-
t, Broek in

aterland omdat wij streven naar a 1 g e-
meen welz ij n boyen partijVpolitiek ;
en het opzettelijk aanwakkeren van tegen-
stellingen stellen. ' ;
Onze leden, kandidaten en meelevenden zijn:
dan 00k afkomstig uit groepen, die bij .
de landelijke verkiezingen, doelbpwust,
stemraen op een veelheid v^, pplitieke par- i
.ijen. Bij de gemeenteraadsyerkie.zingen
lebben ze zich echter steeds yerenigd oh-
der het kleurrijk vaandel van algeraeen be-i
lang.

behoud van het mooie Waterland en hetOn-ze concentratie-punten:
leefbaar hpuden en verbeteren van de
3 dorpskernen.
DAAROM:

Betaalbare woningbouw voor de eigen
inwoners in Brb'ek, Zuiderwoude en
Uitdam.

-Vestigingscri-tari^a- met betrekking
tot de-.:w6ningt6ewi-3'z-ing-, • -
-Landinrichtingsplannen mogeh;-ira geei:
gevai" ten koste gaan van de agrari-
sche bevolkingsgroep.
IN BROEK : ' ^ '

Waterland als proefgebied nationaal ':
landschap; ons kernpunt. Dit plan.
heef%- zulke ingrijperrde gevolgen voor
onze gehele bevolking, dat wa. menen
dat het de hoogste prio.rite.it heeft..
Beyordering van de sociale .wohihgbou^ :
De recohstructie van; .da Burg. Peere.-r
boomweg en Zuiderwouder—dorpsstraat.
Kruispunt E-10 met Eilandweg'.en Broa-
kermeerdijk afdoenda bevailigen en de
Noord-Zuid-verbinding via tunnel ver
beteren . ;

5» In Uitdam de bunker varwijdaren. an de.
vissershaven laten uitb.aggeren.

6. Nieuwe basisschopl in Zuiderwoude re-
aliseren.

7® Subsidiebeleid, in voor de verenigin—
gen gunstige zin, op de helling zetten

8. Het onder een dak brengen van de ge^-
meentesacretarie.
De bouw van een jeugdhuis met alle ten •

staande middelen. bavorderen.
lO.Het zoaken .naar die wegen, we.lke finan-•

ciaring mpgelijk inaken van. alles wat j

5

-Verbetering verkeersyeiligheid: o-a
situatie E-10, vpetgarige-r-stunnel,
geen sluipverkeer Op Broekermeerdijk
PePrebooraweg; en Wa^hgPu^ri
-stimuleren van het dorpsleven: o.a.
door bouW Van het Jeugdhuis, streven
naar een dorpshuis, verbetering van
de oude o.l.s. t.b.v. de daarin ge-
vestigde verepigingen, bevordaren vaii9
aktiviteiten•van bejaarden.
-voor arkbewoners gelijke rechten en
voorzieningen.
IN ZUIDERWOUDE; het dorpsschopn bevprdert.
-Snelle realisaring van de toegestanaWelke van Onze burgers stellen zich be-
woningbouwo :schikbaar om de koinende jaran deze .pror
-tot stand brengen van een nieuwe :bleman te lijf te gaan?



, C. LEEGWATER, voorraalig eerste am'bte-
naar en loco-secretaris ter secreta-
rie, nu secretaris van het Hoogheem-

• raadschap Waterl^do
„ Mevr- B. BLUFPAND-SINOT, al jaren be-

trokken bij lief en leed van de ver-
enigingen.

„ JOH.G. HONINGH, bestuurder in functies
op velerlei terrein en niveauo Vooral
het culturele jeugdwerk heeft zijn
bijzondere belangstellingo

==LIJST 3 PARTIJ VAN DE ARBEID==
rie zaken staan centraal in het PoVod.A-

Drogramma:

. Woningbouw; -voorrang voor de bouw
van woningwet- en premiekoopwoningen
die gericht is op de opvang van de
natuurlijke aanwas.
-er moet een huisvestingsverordening
komen zodat het woningbestand ten goe-
de korat aan eigen inwoners.
-openbaarheid van de toewijzingsnorin
van woningwetwoningena

2« Veilipiheid en verke.er: -tegengaan van
sluipverkeer in Broek en Zuiderwoude
en weekendverkeer in Uitdain.
-waar mogelijk inrichten van woonerven
gebieden waar het langzarae verkeer
voorrang heefto
-onmogelijk maken van hoge snelheden
op bepaalde wegen door hdt veranderen
van wegdek- en profiel-
Deze en 'andere zaken worden behandeld
in de verkeerscommissie, ingesteld op
initiatief van de PoVodoAl

3„ Landschap en milieu: -verzet, in
samenwerking met provinciale- en
landelijke partijgenoten tegen planne
die onze omgeving bedreigen: tegen
Markerwaard, tegen woningbouw in de
Purmer, tegen rijksweg-zeven..

Sominige van deze punten heeft u meer

- 'Jij zijn tegen de plannen van bet,^
provinciaal bestuur inzcke lanuii.-
richting, omdat deze plannen afbreuk
doen aan de belangen van onze boeren
bevoIkingo

- V/ij zijn voor een gezonde middenstand
waarmede iedereen is gediend en niet
in het minst de bejaardenen andere
minder mobieleno .•

Het scheppen van meer speelruimte ypo:
de kindereno

Wij wensen geen onderscheid tussen
zogenaamde modalen en andereuo Het
behartigen van de belangen van alien
op basis van vrijheid, samenwerking
en democratie is ons streveno

gezien maar onze kandidaten werken eens-
gezind vanuit een partijprogramma
DAAROM: KIES NAAST ROEL KINGMA PIET BEEI
IN DE RAAD,

lust if VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN
DEMOCRATIE, afdo Broek in VJater
land,

Gemeente programme 1978
- Het in stand houden van een efficient

werkend gemeentelijk bestuursapparaat
- Juiste besteding van de gemeentegelden

doW,Zo geen gelden voor niet verant-
woorde projecten; scherpe kostenbe-
wakingo

- Het tijdig en doelmatig onderhoud van
de gemeente-eigendommen,

- Een redelijke verhouding tussen woning
wet-woningen, premiewoningen en vrije
sector-woningeno

- Het.treffen van voorzieningen, die
nodig zijn voor de gewenste verkeers-
veiligheido

- Een goed toegeruste brandweer in elk
der drie dorpen.

- Efficiente bewaking van de eigendomme
van de gemeente en particulieren door
een doelmatig politie-bezetting.

- Betrokkehheid van de burger bij het
bestuur door het instellen van gemeng
commissies en hoorzittingen

Stemt V eV oDo

Prdat er eens met een ander over!
ijvoorbeeld met JAN TROMP van
uiderwoudeo

iJST if
^BoH. Vod, Beld en Jaap Honingh.

Progressieve kiezers van Broek in
Viaterland, stem ook bij de gemeente- '
raadsverkiezingen op een progressieve
partij"
STEM PARTIJ VAN DE ARBEID, LUST 3 '
Zorg dat naast Roel Kingma ook
Piet Beets in de raad komtl

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek geopend:
Maandag : 15-^5 - 16,30 uur

19,00 - 20,30 uur
Donderdag: 19"00 - 20,30 uur

1Roomeinde 3"

GEZINS- EN BEJAARDENHULP
Leidster: Mevr, M, de Graaf-Back,

De Erven l8, tel,17l6
Spreekuur iedere werkdag van 8,30-
9,30 uur.

1e donderdag van de maand:

wetsvjinkel!

20,00 - 21,00 uur

•:ji.ikgebouw Groene Kruis

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

Uiterst lage premie (vanaf S 0,if0
per duizend);
Coulante schade-afwikkeling;
Geindexeerde polissen,
Inlichtingen: Onderlinge Brandver

zekering
Broek in Viaterland; tel, 02903-1269

Monnickendam : tel, 02995-lSOif

SPREUK VAN DE WEEK:

Stemt op 51 ni®®
Voor het gemeentelijk V/EL en WEE 1


