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Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap".mevr.B•Blufpand-
Sinot, Be Draai 38, tel. 3120.
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==AGENDA=c

Raadsvergadering
Rommelmarkt "Jeugd doet Leven*|
(Broeker Huis)
Groene Kruis: Najaarsleden-
vergadering (Wijkgebouw)
Jeugddienst: Ds. van Coeverden
mmv Holy Sound (N.H. Kerk)
NCVB: Creatieve avond o.l.v.
Christa Kuilman
Nut? Marionettentheater Joost
Brugman met Porgy en Bess
Vergadering Schoolraad (o.l.s.
Nieuwlahd)
Plattelandsvrouwens Gezamen-
lijke avond mmv toneelver.
Zuiderwoude (Verenigingsge-
bouw Honnickendam)
Jeugddienst: J. Groen mmv
"The Chariots"
NCVB: Kerstavond

Kleindiersportvereniging:
Tentoonstelling
Platteiandsvrouwen: Ke'rst-
avond (Gebouw Samuel, M*dam)

==MEDBDELINGEN -GEMEENTEBESTtJUR==

Raadsajgenda vergadering 31 oktober 1978
1o Opening
2o Notulen

3* Ingekomen stukken en mededelingen
Verslaglegging vergaderingen gemeen-
schappelijke regelingen e.d.

5o Wijziging rechtspositieregelingen
(Algemeen Ambtenarenreglement)

6o Overdrachtsregeling Regionale" Brand-
weerorganisatie Waterland

7» Regionale quarantaineruimte en subsi-
diering Stichting Dierenopvangcentrum
Purmerend en Omstreken
Vaststelling tarieven onroerendgoed">
belasting en wijziging van de verorde-
ning en van de daarbij behorende bij-

8.

Redaktie-adres mededelingenblad;
H.W. Eppenga, Buitenweeren 1, .
tel. 1^65.

lagen
9* Grondruil en verkoop aan de heer

Jb.K. Honingh
10. Voorbereidingsbesluit t.b.v. uit-

breiding, kantoorruimte
11. Voorbereidingsbesluit t.b.v. de bouw

van een garage
12. Onderhoud van wegen door Hoogheem-

raadschap Waterland
13o Rondvraag.
1^. Sluiting

Ter voorkoming van aanmaningen, dwan^v.
bevelen en dergelijke willen wij u bij
deze herinneren aan de veryaldatum van
uw aanslag van de plaatseli.ike belas-"
tingen. n.l. 31 oktober a.s. Wilt u, '
indien dat nog niet mocht zijn geschied,
alsnog voor betaling zorgdragen?

Vernieling openbare yerlichting •
Er blijken wederom een of meer "grappen-
makers" in de gemeente rond te lopen, die
er behageh in scheppen diverse licht-
punten van de openbare verlichting uit
te schsikelen. -Logischerwijze wordt dit
door die-persoon of personen niet ge-
daan op het moment, dat er politie in
de buurt is. Naast het feit, dat dit
onnodige besteding van overheidsgelden
tot gevolg heeft, is het door het tijd-
stip in het jaar met korter wordende :
dagen bijzonder ongemakkelijk voor de
bewoners. We doen dan ook een beroep op
alle inwoners eventueel bekende namen
van daders door te geven. Indien daarop
prijs wordt gesteld zal de herkomst van
aanmeldingen geheim worden gehouden.
Wei maakt het hebbeh van echte getuigen
het aanpakken van de daders eenvoudiger.
Een goed functionerende openbare ver*
lichting is in ons aller belang.



=gROMMELMARKT "JEUGD POET LEVEN"==

Op 9^terdag k november a«So zal in "Het
Brp^j|er Huis" een grote rommeli antiek,
pl^jaipen en handwerkmarkt worden gehouden*
Oo^J^iroor kinderen zijn er enige leuke akti-
vi4©iten« In de week van 28 oktober tot
k ng^ember zult u in uw brievenbus een
st^b^kje vinden met informatie hierover.
Op strookje staat een nummer, dat
kor^espondeert met een prijzentafel, Ook
uw ;i^pmmer kan hetzelfde zijn als dat van
eej^iiprijs! Om cao 14.00 uur zal na een
muzi^ale bijdrage van fanfare "Jeugd Doet
Lev©^" (gratis toegang en vergeet uw
st^^|kje nietl) een verkoop per opbod be-
gi^i^bn. De opbrengst komt ten goede aan
on^|; vereniging, die met speed aan enkele
ni^iiwe instrumenten toe is, met name een
Beq^feas, waarvoor f 5200,— nodig is.
Ko# 4lien! V/ij verwachten u al vanaf
10o<|p uuro Tot ziens I

Het Bestuur.

ssNAJAARSLEDEN VERGADERING

"HET GROENE KRUIS I

3. Begroting;
4. Koh|:ributie;

Dez©; vergadering wordt gehouden op 6 nov
a.Sol opi 20.50 uur in het Greene Kruisge-
bouw.

Agenda's
1o Opening;
2o Notulen;

5. Regionalisering-
herstructurering;

6. Rbndvraag;
7o Sluiting.

==OPBRENGST KOLLEKTE=:=

De kollekte van de Ned. Vereniging tot Be-
scherming van Dieren heeft het bedrag van
/ 8o6,6l opgebracht. Kollekterenden en
gevers worden hiervoor hartelijk bedankt.
De kalender voor 1979 van de dierenbescher-
ming is verkrijgbaar bij Edith Poolman,
Molengbuw 8, tel. I85O.
Kosten / 5»—• De kalender wordt eventueel
ook thuisgebracht.

• ==QUDERCOMMISSIE "KLEUT£RVREUGD"==

De oudercommissie van de kleuterschool

"Kleutervreugd" is als volgt samengestelds
Voorzo sChr. Klein, Aemdammergouw 5a,

Zuiderwoude, tel. 3024;
Secr.esserMw. N. Glas^ De Draai 38, tel.302?;
Penn.essetMwo Y. Schuurman, Broekermeerdijk

19, Landsmeer, tel. 1946;
:Mw. M. Koornneef, Dorpsstraat 47,
Zuiderwoude, en:
A. Beek, Broekermeerdijk t.o. 30,
Landsmeer, tel. 1647*

Leden

Adviserende leden; Mw. E.M. de Lange,
Mercuriusweg 33^t P*end,
tel. 02990-27110, en:
Mw. A.A. van Rees,
Wagengouw 68.

SPREUK VAN DE WEEK:

Rommel raee voor "Jeugd Doet Leven",
Instrumenten kunt u geven I

==DE TUNNEL==

Bonderdag, 12 oktober, omstreeks 10 uur
kwamen veel inwoners van Broek in Water-
land naar het witte bruggetje bij Stove.
Inwoners die kennelijk hun instemming
wilden betuigen met wat er op de brug
gebeurde. Daar hielden namelijk mensen
het verkeer tegen, omdat dat de enige
doelmatige manier leek om de aandacht
op hun probleem te vestigen.
Bit probleem is:
De gevaarlijke oversteeksituatie, die
veroorzaakt wordt door de huidige voet-
gangerstunnel. Een tunnel met twee
steile trappen en daardoor niet toe-
gankelijk voor moeders met kinderwagensj
bejaarden of mensen met een zwaarbe-
laden fiets aan de hand. De instantie,
die iets aan dat probleem kan doen, is
Provinciale Staten van Noord Holland.

Tegelijkertijd werd daarom in Haarlem
symbolisch een kinderwagen met een brief
aangeboden aan Drs. Van Bis, de gedepu^
teerde van verkeer en waterstaat. In de

brief het verzoek spoed te maken met "hie^
verwezenlijken van de klaarliggende pl^n-
nen voor aanpassingen van de bestaande?^
voetgangerstunnel. Een afschrift van d^e
brief werd, nadat de weg weer voor ver-p
keer besohikbaar was gesteld aan BSeW v^
Broek in Waterland aangeboden. 0ns werd
meegedeeld dat de gemeente eveneens met
smart wachtte, dat wat de gemeente be^
treft de ,zaak rond was en dat ook van
gemeentewege uitdrukkelijk gevraagdwas
om snelle verwezenlijking van de planpen.
En gelukkig, de heer Van Bis reageerie
met een toezegging: Half december zal
het bestek gereed zijn en half janusori
zal het werk worden aanbesteed. En dan

kan er snel met de verbetering van de
tunnel begonnen worden.
Tot slot nog een woord van dank aan de
plaatselijke politie, die 12 oktober er
voor zorgde dat alles op een prettige
en ordelijke wijze verliep. 1

De Verontruste Ouders.

==BURGERLIJKE STAND==

Ondertrouwd: Bartels, Hans Willem, oud
31 jaar en Smit, Karin Maria
Theresia, oud 26 jaar;
Visser, Jacobus Hyacintus
Antonius, oud 29 jaar en
van Gog, Petronella, oud
25 jaar.

Gehuwd : Hawker, Nicholas John, oud
25 jaar en Huisman, Mar-
grietje Janna, oud 31 jaar.

Overleden :.Schreuder, Aafje, oud 84
jaar, weduwe van W. Kool.

SLIJTERIJ "DE SCHUUR", Nieuwland 28
Waarom verder lopen, als u het bij
ons ook kunt kopen ?
Vieux en Jonge Jenever: f 12,95
Reklame; Frambozen- en Kersenbrandewjjn

voor f 11,95 per liter


