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AGENDA

: Openbare vergadering
(Het Broeker Huis)

Danscursus; Diploma-uitreiking
(Het Broeker Huis)

Landinrichtingscommissie:(Gemeen-
tehuisiLandsmeer)

Ver."Gud-Broek":Jaarvergadering
(Het Broeker Huis)

NUT ^ : Jaarvergadering
— (Het Broeker Huis)

mevr.V.Sluis-Bij1
(Geref.KerkjGr.Willem-
laan,Monnickendam)

P.v.d.A. ; Ledenvergadering.
Vrouwencafe:Meidentoneel

Bejaardentocht
P.v.d.A. ; Ledenvergaderingo
"Jeugd doet leven":Goncert o.l.v.

Frank He33er(Het Broe
ker Huis)

22jun : Avondvierdaagse

==VROUWENCAFE=:=

\}±2 zijn van plan raaandag 21 mei naar de
Stichting Amazone te gaan(cursussen, ju-
ridische spreekuren, tentoonstellingen
enz.)Iedereen, die mee wil moet zorgen
om 13-30 uur bij de bushalte te zijn.
Voor degene, die op eigen gelegenheid
wil gaan is hier het adres:Keizersgracht
678, Amsterdam.

==JEUGDHUIS==:

Even een bericht over de bouw van het

Jeugdhuis. Velen menen, da?t het huis ge-
bouwd wordt .door een a.annemer. Het tegen-
deel is waeir. Het wordt in eigenbeheer
gebouwd en wij maken hiervan danookgelijk
gebruik door te zeggen, dat zij diewillen
helpen met de bouw zich in verbinding
kunnen stellen met mevr. Koster of F.

Voorderhake resp. tel.1539. en 1583^Pok
mensen met dubbel links zijn welkq^p.
SS5SSS5 SSS^SSflT

==V.V.D.==

V.V.D.lOpenbare vergadering in het Broe
ker Huis, Aanvang 20.30 uur.
opreker; Ir.P.Alberti, verbonden aan de
Europese Commissie te Brussel.
Onderwerp: Na een korte inleiding over
de Europese verkiezingen zal de spreker
enige aspecten van de landbouw en het
milieu in europees verband belichten.

=:=:INGEZONDEN==

He^hsbb~en"hLeir-dnr de couranten kuniren. lezeh.
De tocht is volbracht, dat is bewezen.
Ik heb de intocht in Australie op de

foto gezien, heus
De aankomst was daar glorieus.
264 dagen en lange nachten
En dan de aankomst, je vrouv/ en alle an-

deren die pp je wachten.
Het is een prestatie die mag worden ver-

meld.

Wie zo*n tocht kan bedwingen is voor mij
een held.

T.W. Poolman

==DAGTOCHT BEJAARDENs^

De bejaardentocht nadert met rasse schre-
den. Ga u geld nu nuttig besteden.
De Rabobank staat ervoor klaar

Pennen los, storten maar
'Bekeningno. 31«f07 *10.979

==ZAALVOETBAL S.D.O.B.==

Voor de competitie 1979-1980 bestaat de
mogelijkheid een tweede r»,D.0.B.-RAB0
team in te schrijven. Een ieder die ko-
mende winter niet gehinderd door sneeuw-
regen- ijzel of storm wil zaalvoetballen
kan zich voor 21 mei 1979 opgeven bij;
N. Valstar, Wagengouw II6, tel.1623 of
K. Geel, Nieuwland 17, tel. I581

Spreuk van de week:

Op het water meer mansl



==SCHOOLSCHAKEN==

Fnkele leerlingen van de "Havenrakkers"
hebben op 21 april jol«deelgenomen aan
het pionnendiploina-examen, dat werd ge-
houden in de sportUal-Oost te Amsterdam
De vc?ugende leerlingen zijn in het bezit !
van het diploma: Richard Bakker, Cor Blagt
Menno van ochaagen, Talitha Hoppe, Marijn
Kesselaar? Ingeborg Baltussen, Stefan
Schmidt, Petra Kcoririans, Frank Bloemers,
Sven van El, Danny Pronk, Danielle van
Vuure en Anja Huisman,

=:=landinr:':gktingscommissie==

Op woensdag 1b ine.:. om 9*30 is de
volgonde verga-dering: van de landinrich-
tings commissie Waterland in het gemeen-
te huis te Landsmeer.(openbaar)

=:=TUNNEL V/5L EN WEE==

Twaalf oktol^~f9/^groep
van verontruste ouders gedurende 10 mi-
nut en de S10 (s1l) om uitdrukking te ge-
ven aan hun gevoelens van onbehagen.
De a3.ctie was be do eld als ondersteuning
van het dringende verzoek aan de desbe-
treffende autoriteiten om de reeds Jaren
lang klaarliggende plannen ter reconstruc-
tie van de weg eindelijk ten uitvoer te
brengen.
Ter orientatie nog even: De construetie
van de tunnel zoals hij nu is (met twee
steile trappen) maakt hem onbruikbaar
voor bejaarden, moeders met kinderwagens
mensen met zwaarbeladen fiets e.d.
V/as het voor deze groepen in het verle-
den nog mogelijk om in *s herielsnaam de
E10 over te stekerT, het zeer intensief
gev/orden verkeer maakt dit in de tegen-
wbordige tijd levensgevaarlijk.
De aktie had in zoverre succes dat de
heer van DisCgedeputeerde voor Verkeer
en V/aterstaat) kon toezeggen dat in jan.
1979 de aanbesteding zou plaatsvinden
van de reconstructie van de tunnel. Het
was ook voor ons wel duidelijk dat door
de strenge winter enige vertraging zou
zijn ontstaan bij de werkzaamheden, maar
toen begin april nog geen teken van eni-
gerlei bouwaktiviteiten te zien was, leek
het ons raadzaam, maar weer eens aan de
bel te trekken. - •

Enig heen en weer bellen met de Pro-
vinciale Griffie leverde de volgende in-
formatie op: deze maand^ april'diis, zou
het werk aanbesteed kunnen worden, waar-
na ongeveer half juni met de bouw begon-
nen zou kunnen v/orden.
Hoewel we het- toejuichen dat er nu schot
in de zaak lijkt te komen, vragen we 6ns
v/el af: 1.Als we niet aan de bel getrok-
ken hadden, zou het v;erk dan nog niet
aanbesteed zijn? 2oHoe. komthet dat de
toegesegde aanbesteding in" januari.j.l.
niet heeft plaatsgevonden, immers door
de vertraging van de aanbesteding, kan
nu met de uitvoering pas in juni, dus •
vlalc voor de bouwvak-vakantie, begonneh
worden. Een betreurenswaardige .vertraging
naar onze mening.
We zien de ontwikkeling rondom de tunnel
intussen met belangstelling en nog steeds

vol goede hoop tegemoeto
Verontruste Ouders Broek in V/aterland
Contact adres: A.E, Kingma-Wiilerasen,
huideinde 17A, tel. 1517

==:SOLO Z.EILTOCHT==

Zoals u alien weet is dokter Den Hartoog
zaterdag 28 april teruggekeerd van zijn
solo zeiltoch"j?Hoorn via (Kaap) Hoorn
naar Hoorn. Door de bevolking van onze
gemeente is veel geld bijeen gebracht zo-
dat er een receptie en een blijvend ca-
deau kon worden aangeboden.
Op een drukbezochte receptie bood mevr.
van Schaagen dokter Den Hartoog symbolisch
het geschenk (een koelaggregaat) aan.
Zij deed dit in dichtvorm. Dokter Den
Hartoog sprak daarna een dankvfoord.

==JAARVERGADERING NUT=:=

Op maandag 21 mei a.s. houdt het Nut haar
jaarvergadering in het Broeker Huis.
Aanvang 20.00 uur. Na het huishoudelijk
gedeelte zal de heer J. v.d. Snoek een
inleiding houden onder de titel "Moge-
lijkheden tot milieuvriendelj;Jce bedrijfs-
voering", waarin hij de opzet van zijn en
andere soortgelijke bedrijven zal belic|'*^
ten.

==REKREATIE VER. afd.JUDO=:=
het ingang van vrijdag 11 mei gaan de
judolessen van het gymlokaal aan het
Nieuwland naar de oude lagere school,
Roomeinde 3» De lestijden zijn onge\^j-
zigd,

==:BURGERLIJKE STAND==:

Geboren: harritje, d.v.B.W.Hoogendoorn en
C.J.Hotting. Jantine Helene d.v.
K.J.Prijs en A.h.Vollenga.
Simon Peter z.v. SoV/esterneng en
P.G.Malenstein. Imre z.v. R.Jan-
se en C.C. Verhaar. Rudolf Roma
no, z.v. R.H.Walthuis en M.T.
Herders.

Ondertrouwd;Visser, Siebolt Gerrit, ou^*^
25 jaar en Mulder, Janny,
oud 25 jaar.
Buster, Wietze Hans, oud
50 jaar en Duurland, Ducianne
oud 21 ja.ar.

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek geopend:
maandag : 15•30-16.50 uur

19.00-20.50 uur
donderdag : 19•00-20.50 uur
Roomeinde 5^

GEZINS. EN BEJAARDENHULP

Leidster: Mevr. M.de Graaf-Back
De Erven I8, tel.1716

Spreekuur iedere weirkdag van
8.30-9.30 uur.

1e donderdag van de maand:
v; 4 - t s w i n k e 1 !
2(>.00.-21.00 uur
Vi/ijkgebouw Groene Kruis

/


