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Secretariaat Stichting Redaktie-adres mededelingenblad:
"De Broeker GemeenschaTP'*, mevroBoBlufpand- H.v/. Bppenga, Buitenweeren 1, tel,
oinot, De Draai 58, telo 312O0
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Vrouv/encafe

8jun Eekreatiever.

—AGENDA—

Maidentoneel

Kontaktavond (o.D.O
Ep-kantine)o

'tjun Bejaardentocht
21jun PoVcdoAo : Ledenvergadering
22jun "JeiAgd doet leven": Concert odoV

Frank HeijerCHet
Broeker Huis)

19 t/ffi 22jun I Avondvierdaagse
k t/ra 12aug : Feestv/eekc

==VERSGSI-JNDATA MEDEDEL1NGEI^BLAD== -

Nu de zomer in aantocht is v^orden zoals
gewoonlijk de verenigingsaktiviteiten ge-
ringer« Vandaar dat de frekwentie van ons,
verschijnen.wordt ingeperkt«
Het eerstvolgend nummer zal verschijnen op
donderdag 5 juli a.s. Het daarop volgende
nummer op donderdag 2 en donderdag 30 au-
gustus aaS. Daarna zullen we weer eenmaal
per twee v/eken verschijnen..

. ====:

==GEVONDEN==

Gevonden: gele brillekoker met brilH M
Af te halen bij de fanu Kesselaar, Oost-
einde 20, Broek in Waterland, tel. 1763

=:=OMDERZ.OBK lv'OQNRUIMTE==

Veertien dagen geleden heeft u een for-
mulier van de gemeente in. de bus gekregen
inzake onderzoek woonruimte. Indien u voor
een woning in aanmerking vjilde komen,
moest u een strook invullen.
V/ij maken u er op attent, dat u tot 15
juni a.s. hiervoor de tijd heeft.
Indien u niet raeer over een formulier be-
schikt, kunt u dit op het geraeentehuis
halen.

==:LATEI\^ MMEN F0T0K0PIE!SN==
Bij het beschikbaarstellen van een krediet
voor de aanschaf van een nieuw fofeokopieer
machine is vanuit de raad de vraag gestel(
of het mogelijk v/as als service aan het
publiek tegen betaling fotokopieen te ma-
ken. Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten bij wijze van proef hierraee 'te be-
ginnen. De kosten zullen J vel
bedragen, terwijl de te kopieren stukken

alleen op Kerkplein 6 kunnen v/orden aan-
geboden.

==VA1^ • HET GEMBENTBBESTUUR==

Bpreekuur burgemeester en wethouders
Tijdens het op maandag 2 juli a.s. te hou-
den maandelijks spreekuur zal vanaf 19-00
uur burgemeester J• Koppenaal zitting
hebben.

Het ligt in onze bedoeling een lijst aan
te vullen voor invallers t.b.v. het onder-

-wljs-aan de openbare-1-argere scbolen in 4ie-
ze gemeente.
2ij, die voor plaatsing op deze lijst in
aanmerking wensen te komen en beschikken
over de vereiste bevoegdheid tot het geven
van onderv/ijs aan lagere scholen, gelieve
zich schriftelijk aan te melden bij het
college van burgemeester en wethouders.
l/ij danken u bij voorbaat voor uw mede-
werking.

Individuele huursubsidie
Degenen, die over de afgelopen periode een
uitkering hebben ontvsingen in de indivi
duele huursubsidie, dienen inraiddels in
het bezit te zijn van het door het Mini-
sterie van Volkshuisvesting en Euimtelijke
Ordening toegezonden aanvraagformulier
voor een uitkering in de a.s. periode
1 juli 1979-1 juli 1980
'.iij verzoeken u het u toegezonden aanvraag
formulier in te vullen, te ondertekenen
en zo spoedig mogelijk in te leveren ter
geraeentesecretarie, Kerkplein 6.

Bestemmingsplan Zuiderv/oude
De herziening van dit bestemmingsplan
wordt binnenkort ter inzage gelegd. In
verband hiermede zal op 28 juni a.s. om
20.00 uur een voorlichtingsavond v/orden
belegd in het Dorpshuis te Suiderwoude.
Op deze avond zal het bestemmingsplan on-
getwijfeld het hoofdgerecht zijn, maar er
zal 00k tijd v/orden uitgetrokken om even-
tueel andere zaken aan de orde te stellen.



Tijdens de op 29 mei j«l. gehouden raads-
vergadering zijn de volgende besluiten ge-
nomen:

De heer J# Dijkstra, die met ingang van
1 juli 1979 t)ij de gemeente in dienst zal
treden als chef van de afdeling Algemene
Zaken, is benoemd tot ambtenaar van de
burgerlijke stando
Mevrouw van Montfrans en de heer Kingma
zijn aangewezen als gemachtigde resp.
plaatsvervangend gemachtigde voor de ver-
kiezing van een hoofdingeland voor het
Hoogheeraraadschap van de Uitwaterende
^sluizen in Kennemerland en West-Frieslando
In verband met de uitbreiding van het aan-
tal leerlingen in de derde klas van de la-
gere school "De Havenrakkers" dient de
inventaris te v/orden uitgebreid- De raad
stelde daarvoor een bedrag van / 983*87
beschikbaar.

Voor de vervanging van de stofzuiger van
de kleuterschool "Kleutervreugd" is een
bedrag van j 873*75 beschilibaar gesteld.
In het kader van de vrijwillige ruilver-
kaveling in de Bro.ekermeer werd een aantal
percelen grond geruild. In het verleden
kocht de gemeente grond aan voor de aanleg
van de Kijperdwarsweg. Een gedeelte van
de koopsom moest nog v/orden uitbetaald. De
gemeenteraad besloot daartoe®
Dr is grond aangekocht voor de zuiverings-
installatie ten behoeve van de camping
Uitdam, Het pachtvrijmaken van deze grond
zal in de volgende raadsvergadering aan de
orde komen®

Voor de restauratie van de kerkhofbrug is
een aanvullend krediet beschikbaar gesteld
Tevens is een' krediet beschikbaar gesteld
voor het opknappen van het speelveld Zui-
derv/oude <>

I-iet het Hoogheemraadschap "V/aterland" zijn
(gev/ijzigde) overeenkomsten aangegaan voor
het onderhoud van de Hijperv/eg, het Dijk-
einde en de agengouvz-Galggouv/,
Door het nemen van een drietal zg.voorbe-
reidingsbesluiten verleende de raad mede-
v/erking aan het verbouv/en van de boerderij-
en Dijkeinde 7* Leeteinde 5 en 3elmermeer3:
Ook is een voorbereidingsbesluit genomen
om achter het gemeentehuis aan De Erven
een tijdelijke aanbouv/ te kunnen realiseret.
Een aantal belastingverordeningen is ge-
v/ijzigd. Het betreft alleen redactionele
aanpassingen0 Harieven zijn niet gewij-
zigdo

Burgemeester en wethouders hebben op voor-
stel de gezamenlijke hoofden der scholen
en hoofdleidsters op advies van de Gemeen-
schappelijke schoolraad de vakanties voor
het schooljaar 1979-1980 als volgt vastge-
steld.

15/10-19/10-1979
2V12- Vi -1980

herfstvakantie

kerstvakantie

krokusvakantie

paasval^antie
pinkstervakantie
zomervakantie

Koninginnedag
bevrijdingsdag
heraelvaartsdag +
vrijdag

18/ 2-
k/k -

26/5 -
30/6 -
30/if

5/5

19/2Tr1980
11/4-1980
2O/5-1980
0/8-1980

1980
1980

15/5- 16/5-1980,

==BRANDV.'EER ZOBI^T OUDE FOTO'S==

De vrijv/illige brandweer Broek in w'aterland
bestaat a.s. najaar 50 jaar.
In het kader hiervan zoeken v/ij oude foto's
en ander materiaal v/elke ons herinneren aan
het Bro.eker brandweerverleden = Ook oude
foto's welk genomen zijn van vroegere bran-
den in Zuiderwoude, Uitdam en Droek v/illen
v/ij graag van u zien« Is u in het bezit
van zo'n foto of heeft u iets anders v/at

ons herinnert aan de Broeker brandv/eerhis-
torie, dan zult u ons een grote dienst

bev/ijzen als u zo spoedig mogelijk even
kontakt met mij zult v/illen opneraen.

J. Nierop Jr.,tel. 1406

==VAKANTIETIFS===

Met de vakantietijd voor de deur lijkt het
ons nuttig u een paar tips te geven,
De praktijk bev/ijst, dat velen, terugge-
keerd van een prettige vakantie, bij hun
thuiskorast tot de ontdekking komen dat on-
genode gasten hun huis met een bezoek hebben
"vereerd". Niet dat wij dat kunnen voorko-
men. l/el is zeker dat vakantiegangers op
ondubbelzinnige v/ijze duidelijk maken dat
hun v/oning voor langere tijd verlaten is.^
Daarom:

-zorg dat uv; v/oning er van buitenaf "nor-
maal" uitziet, bijv. laat de planten voor
de ramen staan.CVraag ieraand er voor te
zorgen);

-houd de overgordijnen open. (Vraag des-
noods iemand ze 's avonds te sluiten);

-Flak geen briefjes op uv/ raara of deur,
die kennisgeven van uw afv/ezigheijl;—.—•——

»-zorg dat de post niet uit de brievenbus
puilt.(Vraag iemand dit te regelen);

-laat de buren of familie een oogje in het
zeil houden; geef hen uw vakantie-adres;

-"etaleer" geen kostbaarheden.

==DANBCURSUB=:=

leder die v/il leren dansen kan in Broek in
\iaterland terecht. Cursussen voor jeugd en
echtparen in brons, zilver en latijns-
amerikaanSo

Ihlichtingen en opgave: fam- Koster, Buiten-
v/eeren 1^, tel. 1539»

==BURGERLIJKE ST/H1D==

Ondertrouwd: ocholten, Paulus Johannes,
20 jaar, v/onende te Amsterdam

en van Neck, Diana, 19 jaar v/o
nende te Broek in V/aterland.

Lelie, Klaas, 26 jaar wonende
te Amsterdam, en: Floeger,
Adrians Laurentia Christina,
22 jaar, wonende te Broek in
"Naterland.

BPHEUK VAN DE VJEEI^

Europees denken, • •
Klare wijn schenken l!!!J


