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==AGEMDA=:=

Broeker Vrouv/encafe :Cafeavond
Welfare: Verkoopdag;Groene Kruis
GouwzeeruitersiBiscoavond
Sinterklaasintocht
Fanfare Zuiderv/oude; Winterconcert
Schoolraadvergadering
Plattelandsvrouwen;Koek vergulden
Broeker Vrouwencafe; V/erkgroepverg.
Alg.Ledenverg.Volleybalver•
IJsclub;Schaatsenruilbeurs
Jeugdhuis;Sinterklaasavond
Algeraeen Belang; 60 jaar
Jeugdhuis;Band"Seventy Eight"
IJsclub;Schaatsen Jaap Edenbaan
Recreatiever.;Buitengew.Ledenverg,

N.C.V.B.; Kerstavond
Havenrakkers;toneel voor leerl,
Havenrakkers;toneel voor ouders
Jeugdhuis ;stijldansen voor iedereen
Groene Kruis; Ledenvergadering
Jeugdhuis; Disco
Jeugdhuis; Disco
Plattelandsvrouv/en; Kerstpro gramma
Jeugdhuis:Kerstbal
Jeugdhuis; Oudejaarsbal
Jeugdhuis ;Nieuv/jaarsbal
Jeugdhuis; Band
Jeugdhuis;Film;Alleen op de wereld
Jeugdhuis; Disco
Plattelandsvrouwen:Jaarvergadering
N.C.V.B.;Mw.Mandjes,Natuurgeneesw.
Tracht;Toneeluitv. in Jeugdhuis
Jeugdhuis;Film:De geraaskerde ruiter

==nURSIJSSEN VAN 'T NUT==

J)E BR.OHKBR GEMHENSCHAP^" _
Redactie adres mededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland, Buitenvjeer^

tel/3120. en 17i -tel. 1201.

Voor Uw hartelijke blijk van
belangstelling en medeleven
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn onverge-.
telijke man, onze vader en
grootvader, betuigen wij onze
innige dank.

Namens kinderen en
kleinkinderen

M,A.Ch.Smit-du Pied.

Hoorn, oktober 1979
Achterom 1

==OPBRENGST DIV, COLLECTES==

De collecte "Jantje Beton" heeft in B^oek
in V/aterland en Zuiderwoude een bedr^g
van / 729.12 opgeleverd. Hartelijke dank,

Stichting Jeugdhv^is.

De collecte t.b.v. de "Blinden" heeft
f 663,3k opgebracht.
Hartelijk dank aan alien die hieraan
hebben raeegev/erkt,

M. Tjerakes.

De collecte voor het "Geestelijk gehandi-
capte Kind" heeft het mooie bedrag v^
f 957,78 opgebracht.T.V7, in Uitdam /38,95
Zuiderv/oude ^^108,61 en in Broek in \/4ter—
land / 810.82, Een mooi resultaat, Gpvers
en collectanten alien hartelijke dank.

Mevr, de Boe:?,

't Nut organiseert bij voldoende belangstel
ling de volgende cursussen: Volkskunstschil
Hfiren.. Elektriciteit thuis en Boekbinden,

De collecte van de "Ned, Ver, tot Bescher-
ming van Dieren" heeft f 807.13 opgebracht,
Gevers en kollektanten \iorden hartelijk
bedankt.

Edith Poolraan.
UCXCil.- j-ig. _

Heeft u interesse, geef dat dan even coor
aan: Mw. L.Swart, Nieuwland 8, tel. 15o5
of Mw.V/,Nierop, Molengouw 23, tel. 1'•pc*
N,B, Cursusleider Fred Roskam geeft bij de
cursus "Volkskunstschilderen" de toelich-
ting, dat het gaat om de technieken uit
Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, zo-
dat een grote variatie van beschilderen
mogelijk is. Om te beginnen zijn er voor-
beelden waarmee gev/erkt kan worden op
kleine voorwerpen met een soort waterverf,

==DIEREN KALENDER==

De kalender van de Ned, Ver. tot bescherm-
ing van Dieren is ook dit jaar weer ver-
krijgbaar bij: Edith Poolman

Molengouv/ 8, tel. 1850,
Kosten: /6.— (v/ordt evt. ook thuisbez.)





ig

==VAN HET GEMEENTEBESTUUR==:

Spreekuur Burgeraeecter en V/ethouders.
T.ijdens het op maandag 5 december a.s.te
houden maandelijks spreekuur zal vanaf
19.00 uur wethouder Mevr.G.V/. van Mont-
frans sitting hebben.

- Openbare verlichting

Regelmatig v/orden we benaderd over het
feit dat een aantal na beschadiging ver-
wijderde lichtmasten nog niet opnieuw zyn
gepiaatst. Recentelijk v/as dit het geval
over de verv/yderde mast bij het pand Molen-
gouw Helaas is het zo, dat deze arti-
kelen nogal een lange levertijd hebben. In-
middels is definitief toegezegd, dat de
thahs benodogde lichtmasten eind nov* sul
len worden afgeleverd. Met het bedrijf, dat
voor plaatsing daarvan moet zorgen is de
afspraak gemaakt, dat dit direct aanslui-
tend aan de levering sal geschieden. In
verband met dese ervaring wordt thans ook
een bescheiden voorraad van raasten aange-
legd. Helaas is het nog steeds so, dat de
openbare verlichting moedv/illig itfordt ver-

''^Vield. V/ij houden ons aanbevolen voor tips
om de daders daarvan te vindeni Graag seg-
gen we geheimhouding van de aangevers toe.
Veel gemeenschapsgeld wordt op deze vriose
nutteloos besteed.

- Verbetering yoetgangerstunnel

v/oonhuismonumenten, is de subsidiestop niet
voor Broek in V/aterland van toepassing.
Het bijzondere karakter van. het beschermde
dorpsgezicht heeft er toe geleid, dat CRM
de subsidiekraan niet voor Broek in Water-
land heeft dichtgedraaid. Mochten er eige-
naren van raonumenten plannen hebben voor
restauratie van hun pand dan hoeven zij
zich dus niet te laten afschrikken door
de alarmerende berichten in de media. In^-
dien er plannen bestaan kunnen zij in konr
takt treden met de heer K, Tolman van de
Technische Dienst Kring Monnickendam,
telefoon 02995-3251•

- Verkoop kavel bouwgrond

Het gemeentebestuur van Broek in Water-
land biedt aan ingezetenen van de gemeen
te Broek in V/aterland te koop een kavel
bouwgrond in het bestemmingsplan V/agen-
gouw-Oost le fase. Op deze kavel mag 1
woning in de vrije sector worden gebouwd.
Voorvraarde bij de verkoop van de kavel is,
dat het ontv/erpen van de woning geschiedt
door de heer F. Truijen, architect HBO-BNA
te Zuiderwoude, die de overige in de le
fase te bouwen en reeds gebouwde woning,en
ook heeft ontworpe^. De kavelgrootte be-
draagt circa 250 ra , terwiol de prijs
/52.5OO,— exclusief B.T.W. bedraagt.
Kandidaten voor deze kavel, die dus in
gezetenen van de gemeente Broek in Water-
land dienen te zijn, kunnen zich schrifte
lijk melden bij het college van burgemeester
en v/ethouders van Broek in V/aterland,
Kerkplein 6, Broek in Waterland.

Enige tijd geleden ontvingen burgemeester
en wethouders een door velen ondertekend
schrijven over de situatie bij de werkzaam-
heden voor de verbetering van de tunh^.
Hierover bestaat regelmatig contact tus-
sen prOvinciale waterstaat, de aannemer
en de gemeente. In verband met de ontvang-

. en brief heeft de aannemer het tiodelajk
voetpad nog eens met een trilplaat bev/erkt
teneinde deze zo egaal mogelijk te laten
zijn. We moeten vaststellen, dat zowel pro-

^i*i^>|Vinciale v/aterstaat als het betreffende
aanneraersbedrijf er alles aan doen de over-
last zo beperkt raogeliok te houden. De
voorzieningen die getroffen worden z33n al-
lemaal van tijdeiyke aard, zodat ze niet
optiraaal kunnen zijn. Het doel is echter
een - naar steeds gewenst is - voor een
ieder goed toegankelijke tunnel. Gelukkig
vorderen de v;erkzaamheden goed, zodat' we
hopen snel van dit ongemak veriest te sul
len zijn. De gemeente houdt de gang van za-
ken goed in de gaten en zal dat gedurende
de rpsterende tijd van de werkzaaraheden
ook blijven doen.

- Openbare werken

Gebrdken of klachten oratrent geraeentelyke
huurwoningen, straatverlichting of andere
openbare werken dienen schriftelijk bij de
geraeentei^erkplaats, Hellingweg ^ in de
brievenbus te v;orden gedeponeerd. Voor de
bestrijding van ratten of andere ongedier-
ten kunt u ook b5j de geraeentewerkplaats
terecht.

.. Rehabilitatiesubsidie-woonhuismonumentenn

Hoewel uit persberichten de indruk is ont-
staan dat er sprake is van een subsidie-
stop in het kader van de rehabilitatie van

- Vuilniszakken

Met ingang van I98O sullen door de gemeen
te geen huisvuilzakken meer worden ver-
strekt. Vanaf dat tijdstip is dus iedereen
die huisvuil aanbiedt vrij ora self te bepa-
len v/aar men de zakken inslaat • De in de
gemeente gevestigde winkeliers zijn van
deze gewijzigde situatie op de hoogte.

- Ophalen grof vuil

De indruk bestaat, dat veel inwoners niet
weten, dat eens per maand een speciale
rondgang door de gemeente v/ordt gedaan
voor het ophalen van grof vuil. Groot en
zv/aar materiaal dient dan te worden aan-
geboden en niet wekelijks te worden mee-
gegeven. Het grof vuil wordt 2e
maandag van de maand opgehaald.

==rBURGELIJKE STAND=:=

Ondertr.s Rookus, Izaak, oud 22 jaar,
v/onende te Maassluis en;
Huis, Elisabeth, oud I8 jaar
wonende te Broek m V/aterland.

ALGEHEEN MAATSCHAPPELIJK V/ERK
Maatschappelijk v/erkster:
Mevr.M. Weeber
Spreekuur Uitdam, Zuiderwoude,
Broek in V/aterland: elke vrijdag
van 12.00-13.00 uur in het Groene
Kruisgebouw, Nieuv/land 22, tel.1255
Op v/erkdagen van 10.00-12.00 uur
tel. 02993-6^363.




