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==AGENPA==:

: Sint-Maarten

: Jeugddienst: Ds.van Coeverdeii
m.m.VD "Holy Sound"(NoHoKer

: PoVodoA.: Openbare leden-
verg. (Broeker Huis)

: Fanfare Zuiderwoude: Verkoo
raiddag (Dorpshuis ZMider-
woude) .

: NCVB; Creatieve avond o.l.v.
Christa Kiiilman

I IJsclub: SchsLatsruilbeurs
(Kantine SDOB)

: Nut: Marionettentheater;Joost
Brugman met Porgy en Bess.

: Vergadering Schpolraad (o.l.s
Nieuwland)

: V/elfare: Verkoopmiddag (Ge-
bouw Groene Kruis)

: Plattelandsvrouwen: Gezamen-
lijke avond mom.v. toneel-
ver. Zuiderwoude(Ver.geb. te
Monnickendam).

: IJsclub: Deelname Jaap Eden-
baan.

: De Havenrakkers: Toneeluit-
voerihg Zuiderwoude(Dorps
huis)

! De Havenrakkers: Toneeluit-
voering Zuiderwoude (Dorps
huis) .

==MEDEDELINGEN GEMEENTEBESTUUR=:r

Aanvraag om bouwvergunning is ontvangen
van: 1.Aannemingsbedrijf J.Buitenhuis
B.V. te Landsmeer voor- de-bouw van twee
woningen met garage op het perceel kada-
straal bekend gemeente Broek in Water-
land, sectie D, nr.819, plaatselijk be
kend Wijk 11-27 te Zuiderwoude;
2.De heer H.R. de Gier, Noordmeerweg I6
alhier, voor het bouweh van een garage
op het perceel kadastraal bekend gemeen
te Broek in Waterland, sectie B.nr.2363,

plaatselijk bekend Noordmeerweg I6.

Te rekenen vanaf 1 november 1978 liggen
genoemde plannen gedurende 1^ dagen ter
inzage bij de afdeling Algemene Zaken ter
;emeentesecretarie, Kerkplein 6.
Sezwaren kunnen gedurende voormelde termijn
van 14 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt
worden aan burgemeester en wethouders van
deze gemeente.

==KERSTVERZILVERING=:=

oensdagavond 15 november van 19o00-20o00
ur is er gelegenheid voor inwisselen van
5 bouwbonnen of 7 weekbonnen.

P. Kpoyraan, De Vennen 13.

==VERLOREN==

p de weg tussen Zuiderwoude en Broek in
/aterland is verloren een paar wollen
iandschoenen(kleur aubergineblauw)• Terug
e bezorgen biJ Tineke Honingh, tel.12^2.

==FANFAREKORPS ZUIDERV/OUDE==

)e handwerkclub t.b.v. het fanfarekorps
uiderwoude orgaiiiseert op 15 november a.s
erkoopmiddag in het Dorpshuis. Aanvang
3o30 uur.

==NXEUWS V/ELFARE=:=

oensdag 22 november Sint-Nicolaasverkoop
an handwerken e.d. van het Welfarewerk
emaakt door de bejaarden en gehandicapten
an ons dorp.

Sr zijn veel mooie handwerken o.a. tafel-
:eden, truien, sokken, warme mutsen en '
aals.

eunt ons werk! En u weet, wij zijn niet
uur I

9oOO uur start de verkoop en er is gra-
:is koffie. Verkoop tot I3.OO uur in het

oene Kruisgebouw aan het Nieuwland.



==VERGADERING SCHOOLRAADs=:

Op woensdag 22 november a.s. des avonds om
20.15 uur wordt in de o.l.s* Nieuwland een
vergadering van de schoolraad gehouden. De
volgende agenda punten zullen aan de orde
komen:

a. verslag verkeerscommissie;
b. nieuwe school te Zuiderworide;
0. schooltijden (o«a« diskussle over konti'

nurooster)

==OPBRENGST KOLLEKTE==:

De kollekte t.b.v. de Blinden heeft in onze*
gemeente f 698,86 opgebracht. Heel hartel*=;k
bedankt namens de Blindenbond.

mevr.TjemkesjBuitenweeren 25««

==LEDENVERGADERING P,V.D^A,ss

De P.v.d.A., afdeling Broek in V/aterland,
houdt op november ais. een openbare le-
denvergadering in Het Broeker Huis; aan-
vang 20.15 uur.
Op de agenda staan de volgende pimten:
- Voordracht van kandidaten voor:

het gewestelijk bestuur,
de partijraad,
het Europees parlement.

- Het P.v.d.A.-congres, dat in april 1979
zal worden gehouden.

- De verhouding tussen ledenvergadering
en fraktiecommissie.

- Terugblik op de vorige raadsvergadering
en bespreking van de komende.

EEN lEDER IS VAN HARTE IVELKOMt

==UITSLAG KIJKDOZENWEDSTRIJD==

De bibliotheek heeft ter gelegenheid van
de Kinderboekenweek een kijkdozenwedstrijd
georganiseerd. Het aantal inzendingen be-
droeg 25- In de groep k t/.m 6 jarigen werd
winnares; Isabel Haarhaus. In de groep
7 t/m 9 jarigen gingen de prijzen naar;
1. Anja Huisman, 2. Gerda Verweij, 3* Onno
Drijver. Winnaars in de groep 10 t/m 12
jarigen waren; 1. Marianne Huisman, 2«
Sacha Scholten, 3* Ingrid Drijver.

=:=HET NUT VRAAGT UW AANDACHT==:

Op woensdag 22 november a.s. zal het Ma-
rionettentheater van Joost Brugman in
Concordia een voorstelling geven van de
negeropera "Porgy en Bess". Aanvang 20.30
uur. Kaartverkoop vanaf I6 november bij;
mevr. M.Brusse, de Dillen 19i tel.179^ en
K. Geel, Nieuwland 17/tel. 1581. Leden
(twee per lidmaatschap) GRATIS. Niet-leden

==IJSCLHB|==:

1. Op zaterdagmorgen I8 november a.s. is
er weer een schaatsruilbeurs in de SDOB-
kantine van 10.00-12.00 uur. Kom als u
iets te ruilen heeft, al dan niet met
geringe bijbetaling. Een grote opkomst

^aakt de kans op succes voor een ieder gro-

2. Op zondagmorgen 26 november a.s. gaan
we weer naar de Jaap Edenkunstijsbaan.
Vertrek 8.45 uur. Aanmelding uiterlijk
22 november bij iemand van het ijsclub-
bestuur. Havenrakkers op school.

3. De ijsclub verzoekt eigenaren van boten
en meerpalen, die langs het Havenrak
liggen resp. staan, deze omstreeks 1
december verwyderd te hebben. Wij helpen
u op uw verzoek.

k, Wanneer u oude lopers, kleden of matten
wilt opruimen, houdt de ijsclub zich
aanbevolen. Bij tochten e.d. kunnen wij
die best gebruiken.

ssBURGERLIJKE STAND==

Ondertrouwd; Aaij, Jelle, oud 22 jaar en
de Klerk, Frieda, oud 17 jaar
beiden wonende te Broek in
Waterland.

Gehuwd : Hoogendoorn, Simon, oud 22
jaar en Lodder, Grietje,oud
19 jaar.

==ADVERTENTIESs=

11 novembert S-t. Maartenbal in
"CONCORDIA"

Wederom hebben wij beslag kunnen leggen
op "Rosa King and Up-Side Down"

AANVANG 21.00 UUR.

GeVraagd: Iemand die, wanneer nodig
op de baby van 2 jaar wil
passen•
Overdag en *s avonds.
Liefst wat engels sprekend.

Zuideinde 13*tel.1991

SLIJTERIJ "DE SCHUUR".Nieuwland 28

Bent u verkouden? Maak een heerlijke
RUMGROG. I
Appleton Rum voor slechts / 12,95
Kruidenbitter, nu in de reklame j'10,v^
In onze slijterij is van alles te koop
Grote kollekties wijnen, champagne et^.
Ook in de reklame: Rose d*Anjou j ^,95i
per 3 flessen / 13i50
Kwaliteit sherry / ^,95» per 3 fles-
sen f 13*50
Ook bij ons te koop; Vers gebrande
noten / ^,95 per pond.

Vanaf heden kunt u weer terecht met
al uw klokkenreparaties bij:

JOOP VAN ZWOL

Ook anti^e klokken (geen horloges)
Gediplomeerd uurwerkmaker
Galggouw 2^, tel. 1^98.

Spreuk van de week;

Op ingezonden stukken schrijvers:

ONBEKEND maakt onbemindl!!11

Op SINTMAARTEN:
Bemind door ieder kindlIMI


