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Secretariaat Stichting Redaktie-'adres mededelingenblad?
"De Broeker Gemeenschap", mevr.B.Blufpand- H.W« Eppenga, Buitenweeren 1,
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==AGENDA==

; Plattelandsvrouwen; Gezamenljj-
ke avond m.moV. toneelver.

*'2iuiderv/oude"(Ver.geb. te Mon-
nickendam)

; IJsclub: Deelname Jaap Eden-
baan.

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

: De Havenrakkers; Tpneeluit-
voering te Zuiderwoude (Dorps-
huis)«

: Tennisver.tAlgoledenverg.
(Concordia)

! NCVB: drs.Fafie,Haarlemt on-
derwerp:"Godsdienstleraar op
zijn werk".

! Avond voor gebruikers van het
Broeker HuisCBroeker Huis)

! Jeugddienst N.H. Kerk:
ds.Boomsma m.m.v. G.J.V. uit

Monnickendam

i Plattelandsvrouwen: Jaarver-
gadering met kienenCLeerkamer)

: "Tracht":uitvoering(Dorpshuis
Zuiderwoude)•

i "Tracht":Uitvoering(Dorpshuis
Zuiderwoude)

I NCVB; Jaarfeest

: Plattelandsvrouwen; voor-

drachtskimstenares mevr.Peper
(Monnickendam)

: Jeugddienst N.H.Kerk: Sypke
v.d.Land m.m.v.Robert Mackay

==MEDEDELING GEMEENa?EBESTUUR==

De burgemeester vain Broek in Waterland
maakt bekend, dat aanvraag om bouwver-
gunning is ontvangen van:
1. Gebr-Smilde B.V.,Hellingweg 22-2^ voor

uitbreiding van het bedrijfspand t.b.v.
ksmtoorruimte;

2. de heer P.iilinger, Oosteinde 10, voor
het bouwen van een garage te Zuider

woude, Dor'psstraat 55-
-Burgemeester en Wethouders van Broek in
Waterland zijn voornemens de gevraagde
vergunning te verlenen.
Vanaf 10 november ligt het bouwplan ter
inzage bij de afdeling Algemene Zaken,
Kerkplein 6 en wel gedurende 1^ dagen.
Bezwaren tegen de uitbreiding c.qo bouw
kunnen gedurende vermelde termijn van 1^
dagen schriftelijk worden ingediend bij
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Broek in Waterland.

==:AGENDA RAADSVERGADERING D. D.28 NOV.'78==-
1. Opening
2. Notulen

3. Ingekomen stukken
k, Verslaglegging vergaderingen gemeen-

schappelijke regelingen e.d.
5. Beediging .van de heer H. Berghorst als

tweede waarnemend secretaris.
6. Vaste aanstelling van de heer E.H.Stove
7o Verhoging belasting- en andere tarieven

en redaciTionale aanpassing belasting-
verordeiiin gen.

8. Legesverordening 1979
9. Verhoging krediet in rekening-courant
10.Aanis^i-.zen ligplaatsen voor woonschepen
11.Verkoop grond t.b.v.transformatorstatipn
12.Inst£CPdhouding openbare lagere school

te Zuiderwoude

13«Beschikbaar stellen crediet i.v.m.
restauratie van de toren

l^.lnrichtingsplan Kerkplein
15-Jeugdhuis Broek in Waterland
l6.Rondvraag
17*Sluiting

=:=GEMEENTEGIDS==

Het ligt in het voorneraen ook voor het
jaar 1979 een gemeentegids voor de gemeen-
te Broek in Waterland uit te brengen. Ten-
einde. deze gids "up to date" te houden
wordt een ieder vrien-delijk verzocht even-
tuele wijzigingen in de bestuurssamenstel-
ling z.o.z.



en ajiressen van de bestuursledenCincl.te
le f&onnummers) aismede eventueel nieuw op-
g^l?;^chte verenigingen,stichtingen e.d.in
di^/gemeente voor 1 december a<.s«schrifte-
IJjS kenbaar te maken aan de secretarie,
K^^kplein 6, alhier.

ssQPBRENGST COLLECTEsg

De door leden van plaatselijke sportver-
ep^i^dngen in Uitdam, Zuiderwoude en Broek
^e^iiden kollekte voor de gehandicapten-
d^drt onder het motto "de valide sporter
4'ef ^ich in voor de invalide sporter" herft
e|a>.totaalbedrag van f 1.2^6,60 opgebracht
I^a^si de guile gevers worden bij deze de
k^^lfktanten hartelijk bedankt voor hun
i^zej^.

'̂̂ P=;NIEUWS VAN "TRACHT"gg
Ii^ bet verleden is ons gebleken dat het
adtj^pd van toneeluitvoeringen, die in het
Dogp^huis te Zuiderwoude gespeeld worden,
intfie maanden november en december nogal
grppt is,
"Tgac'ht" heeft daarom gemeend er goed aan
te'^oen haar eerstvolgend stuk, getiteld
"Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet"
naar 20 en 2? januari 1979 te verplaatsen
Wij hppen eind april met onze tweede uit-
voeripg te koraen.
Tot z^ens in Zuiderwoude!

=|:TONEELUITVOERING DE HAVENRAKKERSss
Op vrijdagavond 1 december a»s« om 26«00
uur wbrdt in het Dorpshuis te Zuiderwoude
voor ouders en belangstellenden het to-
neelstuk

"Het gestolen zegel"
opgevoerd door leei'krachten en oUders van
de laj^ere school "De Havehf'akket'B",
Kaarten a / 3i— vanaf 2k november ver-
krijgbaar bij:
J. Ku^k, Nieuwland 15i telo1552;
R.Glas, De Draai 36, tel,3027 en eventueel
aan de zaal vanaf 19"30 uur.

saSAMENSTELLING OUDERGOMMISSIE==:

De oudercommissie van de kleuterschool
"De Havenrakkertjes" is voor het school-
jaar 1978-1979 als volgt samengesteld;

t Joke Barendee (voorzitster);
Helene Boezewinkel (secretaresse);
Ita dp Jong (penningmeesteresse);
MarjajVermeulen en Els Luitjes (leden);

De oudercommissie van de openbare basis-
school "De Havenrakkers" is voor het school
jaar 1978-1979 als volgt samengesteld:
W.J. tran Dam, Oosteinde 6, tel. 1829
(voorzitter) ;
J. Dobber, Noordmeerweg 2, tel.1513
(penningmeester) ;
Mevr.Chr. Kruidenier-Bakker, Molengouw
^8-2, tel.1636,(secretaresse) ;
J. Kurk, Nieuwland 15 tel. 1552
(vice-voorzitter)
Leden: mevr. N.v.Vuure-de Jonge, Woudweeier
29, tel.183^! mevr. G.Kok-v.d.Vendel,
Keerngouw 28, tel. 1925? B.Pronk, Buiten-
weeren 2, tel.1923; mevr. M.Greve-v.Gelderj
De Vennen 10, tel.1725;

R.Glas, De Draai 36, tel. 3027.
Vertegenwoordigers in de schoolraad zijn
de heren B. Pronk en R. Glas

==HET VOLLEYBALROOSTER==

Dinsdag: Rekreanten van 22.00-23*00 uur;
Woensdag: Mini's van 16.^5-18.^5 uur;
Vrijdag: Dames van 19«15-20.45 uur;
Vrijdag: Heren van 20.45-22.00 uur.
In alle afdelingen kunnen wij nog leden
gebruiken. De heren echter zijn op dit
moment nog verre in de minderheid. Dus...
heren, daar moet wat aan worden gedaanl
ledere heer van 16 tot 60 jaar is welkom!

g=OPROEP KLEUTERSCHOOL==
"DE HAVENRAKKERTJES==:

In welk broeker huis staan nog ergens op;
zolder of in een donkere kast poppen-
huismeubeltjes en/of pakhuisinboedelstukken
(zoals kistjes, baaltjes enz.), waar nooit
meer mee gespeeld wordt? In plaats van ze
ooit toch eens weg te doen, zou de kleuter
school u ontzettend dankbaar zijn als u ze
aan ons zou willen afstaan.
U kunt ze aan een van de leidsters afge^n
(liefst v66r 5 dec.), maar wij willen
ook graag bij u komen halen. Belt u in dat
geval even naar Helene Boezewinkel, tel.
1702 en we komen onmiddeHijk. U blij dat
u ze kwijt bent, wij blij met de aanwinst
voor onze Havenrakkertjes.

==HE,T BROEKER HUIS==
Binds 18 oktober staathet Broeker Huis
volledig ten dienste van het verenigings-
leven en van de Broeker gemeenschap.
Er wordt goed gebruik van gemaaktl
Het bestuur nodigt gebruikers en andere
belangstellenden uit op donderdag I8 janua
ri a.s. met hun hierover van gedachten te
wisselen.

Wensdn en ideeen zijn van harte welkom! .

==ADVERTENTIES==

PIET AAN HUIS ?

Inlichtingen: Postbode Van Vuure
DorpsstraatIA, Watergang, tel.
02902-1647.

Tafeltennisvereniging "SPARTA"
vraagt ter overnarae een (betaalbare)
SGHHIJFMACHINE

Aanbiedingen bij Jb. Dekker,
Havenrak 17» tel.1792

• SiilJTEHIJ •••' ''DE' SCttDtfR"
Voor de komende feestdagen bieden wij
aan:

Jonge Jenever ....;..
Vieux

Frambozenbrandewijn.•
Kersenbrandewijn.....
Appleton rum.
Kruidenbitter

Rose d'Anjou, per fles
per drie flessen
Sherry
per drie flessen

/
ti

12,95
12,95
11,95
11,95
12,95
10,95
4,95

13,50
4,95

13,50
Cor de vries, Nieuwland 28,tel.301i


