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27niei
30mei
31niei

^jun

7jun
7jun

lOjun
lOaug-
30aug

==AGENDA==:

Jeugdhuis: The Metoers
Raadsvergadering
S.D.O.B.:Extra ledenvergadering
Jeugd doet Leven:Jubileum Concert
t/m- 7jun: Tweekamp Ilpendam-Broek
Autotoaht Bejaarden
Plattelandsvrouwen-: .TJitstapje
K7B^ 'ExctirsrlgL-^dagtidp
Jeugd doet Leven: JubiTeumnfarl
t/m 13 jun: Avondvierdaagse
Sparta: Fietstocht
Sparta: Strandwandeling

==VERSCHIJNINGSDATA==

Het mededelingenblad van de Broeker Gemeen-
schap verschijnt in verband met de vakantie
op de volgende data: 5 en 19 juni, 3 en 31
Quli, daarna weer als gebruikelijk om de
Ik dagen.

=====

==SPREEigjUR=:=

Het maandelijks spreekuur van burgemeester
en wethouders wordt 2 juni a.s. om 19-00
uur gehouden. (Kerkplein 6) Zitting heeft
deze keer de heer Kingma.

= =S.D.O.B.==:

We willen de leden van S.D.O.B. er nog
even op attenderen dat dinsdag 27 mei een
extra ledenvergadering wordt gehouden in de
S.D.O.B.-kantine ora 20.00 uur.

==PLATTELANDSVROUWEN==

Uitstapje. We gaan naar het museum "Van
speeldoos tot pierement". Na een lekkere
waxme lunch gaan we naar het "Zilverhuis"
te Schoonhoven.

==OUDHOLLANDSE: MARKT==

Zaterdag I6 augustus is er weer een oudhol-
landse" markt in Broek In Waterland. Indien

U interresse heeft voor een marktkraam kunt

U dit, .het liefst v66r 1 juni a.s., opgeVer
bij: Mevr. Blufpand-Sinot, De Draai 38;
tel. 3120.

"1'

Mevr. A. Brijvar-Hoogland",
Buitenweeren 1?) tel. 1201.

• ==:SCHAKEN OF DAMMEN==. .

Wie wil damman-of-schaken in het kader van

de tweekajnp Ilpendam - Broek in VVaterland
kan zich opgeven bij: Leguit, Dotpsstr.l,
Ilpendam, tel. 02902 - .1668. •

==AVdNDVIERDAAGSE==

De N.W.B. avondvierdaagse zal in Broek in .
Waterland wordan gehouden op dinsdag' 10
luni-jb.*-e--B. vri jdag 13 juni. Start elke
avond vanaf hetipaLiPkea««feerye^
tussen 18;30 en 18,^3 uur. Opga'veh'teg^"-
uiterlijk zondag 1 juni binnen zijn 'bij:
Mevr. v.d.Vis, Aandamraergouw, Zuiderwoude
of W. Drijver, Buitenweeren 17, Broek in^
Waterleind, met vermelding van naam, adres,
postcode, geboortedatum en de hoeveelste
keer dit jaar gelopen gaat worden.
Kosten. Personen t/ra..l3 jaar / 3»75

Personen 1^ jaar BiO.f k,73 •
Op vertoon v^ lidmaatschapsdiploma 1980
van N.H.W.B^ of N.W.B. genioten senior
leden een reductie van f o.75'Gn junior
leden een roductie van f 0.5O.
Inschrijven mogelijk vanaf 2k mei a.s.-

==DANSLES==

Dansen is plezier voor twee!
Er wordt weer dansles gegeven, o.l.v.
F. Kniestedt in het"Jeugdhuis aan de Wagen-
gouw. :

Maandag:20,00 tot 21.15 uur Jeugd beginners
"21.15 tot 22v30 uur Paren beginners

Dinsdag:19»00 tot 20.15 uur Jeugd zilver
20.15 tot 21.30 uur Paren zilver.
21.30 tot 22.,^5... uur Paren zilver.

• met ster

Aanvang van de lessen op 15 en I6 September
Inschrijfformulieren te verkrijgen en in
te leveren bij fam. Koster,™'Buitenweeren l4
tel. 1539. of bij F. Kniestedt, Sterren-
plein 13, Arasterdam-N.

==AUTOTOCHT BEJAARDEN==:

Wilt u de autotocht bejaarden nog steunen?
Dan is dit mogelijk op rek.nr.31.07.10.979
van de Rabobank t.n.v. Commissie Autotocht
bejaarden.





-I—
== GEMEENTENIEUWS==

NIEUWBOUW WONINGEN IN ZUIDERWOUDE

^gemaakt en de woning gedurende een maand
tegen die prijs wordt aangeboden aan in-
woners van deze gemeente en daarmee geljjk-
gestelden. In dit geval raoeten kandidaten
zich behalve bij de verkoper ook bij burge-
meester en wethouders melden. De burgemees-
ter vindt, dat het te koop zijn bij de in-
woners en de.daarmee gelijk gestelden vol-
doende bekend meet zijn en vindt verder-
gaand overheidsingrijpen nie't gewenst.
- Tot op heden worden de in deze gemeente
aanwezige huurwoningen door burgeraeester
en wethouders toegewezen, waarbij natuur-
lijk in geval van woningen van de woning-
bouwvereniging hiermee overleg wordt ge-
pleegd.De wethouders stellen de raad nu
voor een oommissie van advies in te stel

len van ^ personen, waaronder een lid van
het college. De uiteindelijke beslissing
blijft natuurlijk bij b. en w. De burge-
meester vindt het uit een oogpunt van pri
vacy voor de woningzoekenden beter deze
commissie niet in te stellen.

- Aan de heer D. Breeder zal een strook

grond naast zijn woning aan de Hage V/eor
worden verkocht.

- Van mej. P. Klein zal volgens het gedane
voorstel een stukje grond voor de bouw van
woningen in Zuiderwoude worden aangekocht.
- Er zal een voorbereidingsbesluit worden
genomen om in afwijking van het geldende
bestemmingsplan in de zolders van de Dil-
len een 9-tal eenkamerwoningen te kunnen
onderbrengen.
- Ook zal • er een voorstel komen om van het

gedeelte voor de vrije sectorwoningen in
het plan Wagengouw-Oost le fase met de ver
kaveling te kunnen afwijken.
De raadstukken liggen ter inzage in het
Gomeentehuis en in de Bibliotheek,Roomeinde

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren: Margot Johanna, dochter van :
B. van der Zanden en T.Woltinge.

Ondertr.:DobberjDirk, oud 23 jaar, en:
Splinter, Cornelia, oud 24 jaar,
beiden wonende te ®roek in Water-
land.

Gehuwd : van Berkum,Robert, oud 25 jaar,
wonende te Ouder-Amstel, en
Stove, Frida jansje Louise, oud
29 jaar, wonende te Broek in
Waterland.

Franke,Emile Lambertus Francis-
cus Maria, oud 45 jaar, wonende
te V/ilnis, en Dekker, Catharina
Sofia Maria, oud 32 jaar, wonen
de te Amsterdam.

Van de naast het Dorpshuis in aanbouw te
nemen woningen is de tussenwoning van het
blokje van 3 nog niet toegewezen. Inwoners
van de gehele;gemeente Broek in Waterland,
die voor aankoop van deze woning in aan-
merking willen komen, kunnen dit tot 10 :
juni a.s. meedelen aan burgemeester en wet
houders. Deze woningen zullen in aangepaste
architectuur worden gerealiseerd. Voor na-
dere inlichtingen kan men zich vervoegen
ter geraeentesecretarie, Kerkplein 6.

==TUNNEL ONDER S-11 GEREED==:

Vrijwel zeker zal de tunnel eind deze week
voor gebruik gereed zijn. Na lang wachten
hebben we een raoderne goed toegankelijke
tunnel. Laten we met elkaar erop toezien,
dat hij mooi en begaanbaar blijft. Een be-
langrijk punt is, dat er ook echt gebruik
van wordt gemaakt, Er is d.m.v. de verbe-
tering een grote investering gepleegd voor
onze veiligheid. Helaas wordt nu reeds ge-
(^#*ystateerd, dat diverse mensen al bij de
w-*^el van de fa. Stove oversteken om snel-
ler dan via de stoplichten aan de andere
kant te zijn. Slecht voorbeeld doet slecht
volgen. Als volwassenen gewoon de weg over
steken dan doen kinderen dat ook. De tunnel

ligt ernietjvoor niets, maak er gebruik van
Dankzij de zorg van provinciale waterstaat
en de aannemer is de overlast beperkt ge-
bleven, waarvoor hulde. Minstens even veel
hulde voor de oversteekraoeders, die steeds
voor het veilig oversteken van de school-
kinderen hebben gezorgd.

==RAADSVERGADERING 2? MEI 1980==

Tijdens de vergadering, die om 20.15 uur
begint, komen onder meer de navolgende
punten aan de order
- AAerlening van eervol ontslag als onder-
v/^zeres aan de openbare lagere school "De
Havenrakkers" aan mevr. C.B.Th. Wolters-

Schreuder.

- Het vaststellen van een nieuwe woonruim-

teverordening en adviescommissie huisves-
ting; Het gehele college wil graag bevorde-
ren, dat zoveel mogelijke te koop komende
woningen gekocht worden door inwoners van
deze gemeente of door hen die hieraan so-
ciaal of economisch gebonden zijn. De beide
wethouders stellen de raad voor in de ver-

ordening bepalingen op te nomen, die bij
het te koop aanbieden van een woning moeten
worden nageleefd, zoals gedurende tenminste
drie maanden te koop aanbieden in een re-
gionaal dag- en/of advertentieweokblad.
Daarin wordt ook de mogelijkheid open ge-
houden, dat het college op haar kosten
a.v. de koopprijs een taxatie laat ver-
richton. Bovendien v/ordt in de verordening
voorgesteld, dat na het totstandkomen van
een voorlopige overeenkomst met ieraand die
niet aan eerdergenoemde vereisten voldoet,
waarbij de uiteindelijke koopprijs meer
dan y/o lager ligt dan de laatst gepubliceer
de vraagprijs, geen woonvergunning wordt
verleend, dan nadat nog eenmaal de uitein-
delijk lot stand gekoraen prijs bekend is

_L
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OPPASCENTRALE

Voor eon oppas *s avonds of in de ]
Schoolvakanties, ook voor overdag, j
kunt u bellen naar mevr. Kruidenierj
Molengouw bij 48, tel. I636. j
V/ilt u tijdig uw oppas bestollen? j
U bnnt verplicht de meisjes naar j
huis te brengen.

SPREUK VAN DE V/EEK==

Tweokamp Ilpondara - Broek
Ze rekenon daar op vecl bezoek

•r


