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Secretariaat "^^dac^^^^aSes^^Se^Jing^blad;
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot, Mevr. A. DriJver-Hoogland,

Buitenweeren 17» tel. 1201,
==AGENDA==

Spreekuur comm. huisvesting
iCib OUD PAPIER
l6feb Jeugdhuis Voorhaak karnavalsavond
iSfeb Plattelandsvr. Majoor Bosshardt
iBfeb PvdA drs.J.den Uyl, Broeker Huis
l8feb-3mrt Collecte Leger des Heils
19feb VVD fraktiebepo gemeentehuis,20.30 uu
20feb Gymver. Sparta Jaarvergadering
aOfeb N.C.V.B. Jaarfeest
21feb NUT Jenny Arean One woman show
22feb Concert,tb.v. restauratief. NH Kerk
23feb Jeugdhuis Drive-in-disco, Jan Rietman
23feb Alg.Tennisver. Jaarvergadering
26feb Raadsvergadering
27feb Hoorzitting besteramingsplannen
28feb Welfare Verkoop handwerken
28feb Plattelandsvro"2^ uur per dag,tijd en
Imrt Jeugdhuis Vrij dansen + demonstratie
2mrt Jeugdhuis Voorhaak disco
5«rt Spreekuur B en W
c -'t Jeugdhuis Kinderdisco + band
9mrt Jeugdhuis Koos Alberts
9mrt Jubileum dansschool Kniestedt

llmrt CDA openb.ledenverg. Broeker Huis
l4mrt Plattelandsvr. Maria Weber
l6mrt Jeugdhuis Voorhaak disco
l6mrtvBejaardensoos BAZAR
20mrt NUT Marjan Berk
22mrt Gemengd Koor + Recr.ver, uitvoering
23mrt KoppelklaverJasdrive; klaverjasver.
23mrt Jeugdhuis discotheek Jan Rap
23mrt OUD PAPIER
2^mrt NCVB raw. Roelofs "Rondora Pasen"
28mrt KDS Jaarvergadering
3Qmrt Jeugdhuis Star Ship disco

==OUD PAPIER==

Zaterdag I6 februari a.s. wordt er weer OUD
PAPIER opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers
Op 9"30 uur beginnen we op de Eilandweg. In
het andere deel van hetdorp wordt om 10.00 u
b^gonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
gped gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
d^n worden meegenomen. Bjj voorbaat dank.

==DEN UYL SPREEKT==
Maandag I8 februari a.s. spreekt drs. J.den
Uyl over de actuele politiek in het Broeker
Huis om 20.00 uur.

==NUT==

Donderdag 21 februari a.s. JENNY AREAN in de
Voorhaak met haar programma "Gescheiden vrouw
op oorlogspad". Aanvang: 20.15 uur.Entree:
leden 2 kaarten gratis, niet-leden f 8.50 p.p

oppascentrale
Aangezien mevrr~Chr7''Kruidenier haar werk als
kontaktpersoon voor onze oppascentrale wil
beeindigen, vragen we Hierbij wie dit werk '
van haar zou willen overneraen. Inlichtingeri
kunnen worden verkregen bij mevr. D. Lillo,
Oosteinde 30, tel. 1671.

==CONCERT RESTAURATIE BROEKER KERK=='
Zoals reeds eerder vermeld, zal op vrijdag-
avond 22_^febr. als. Het Croydon Groot Jeugd
Blazersorkest o.l.v. David Kendall en het
Croydon Groot Jeugd Symphonie-orkest o.l.v.,
Ian Butterworth een concert geven in de Broe
ker Kerk en het gehael komt ten bate van het
restauratie-fonds. Het zeer gevarieerde prof* ••
gramma zal bestaan uit werken van o.a. Purcell
Gounod (Faust Ballet muziek) - Sullivan - El-
gar (Pracht en Praal mars no. 4)- van LijnschO"
ten enz. enz. Voorverkoop van kaarten a f 6.—
bij: J. v.d. Pauw - Moerland 1; W.Reijnders :
Wagengouw 7; J. Slegt - Buitenweeren 27 en -
*s avonds aan de kerk. Aanvang: 20.00 uur.
Voor de bewoners van de"*"^roekerhaven""*en~de
omligende woningen bestaat er de mogelijkheid
dat zij met de autobms van de orkestleden af-
gehaald en thuisgebracht kunnen worden, op-
geven bij bovenstaande adressen.

==:WELFARE RODE KRUIS==
Op 28 febr. van 9.00 - 12.00 uur hebben wij in
"Broekerhaven" een verkoop van handwerken, ge^
maakt door bejaarden, gehandicapten en andere
deelnemers aan ons werk. We hebben weer mooie
tafellakens en vele andere kleinero handwer
ken zoals babykleertjes. Als u ook deelnsmer
wilt worden bent u van harte welkom. De aan-
vraagformulieren van de Rode Kruis vakanties
zijn ook weer binnen. Deze vakanties zijn be-
doelt voor mensen die niet meer zelfstandig
op vakantie kunnen gaan. Als u denkt hiervoor
in aanmerking te koraen, geeft u dat dan even
door aan een van ons of belt u tel. 1704.

==VERLOREN==
zwarte su§de handschoen,grys lammy bont ge-
voerdr, in Broek.,mw.RoeleWoudweeren ?.,





==VAN DE GEMEENTE==

522£—Noordmeerweg en
Eagengouw-West

Op 27 februari a»s. zal een hoorzitting ge-
houden worden over twee bestemmingsplannen
Allereerst zal gesproken worden over een

:=OTTT; ;.:k==

1965 - 1965

iOp mei a.s. zal de vereniging CUD Broek
jin Waterland in het Broeker Huis aan het
jLeeteinde haar Jaarlijkse Algemene Ledenver-

^ ^ , igadering houden. Het bestuur heeft het plannieuw bestemmingsplan voor het gebied van deiopgevat 001 ter gelegenheid van haar 20-jarig
Noordmeerweg. Voordit gebied geldt nu nog bestaan een tenfoonftelling te houden vaf
een oud plan dat met meer toereikend is. |haar eigen colleotie voorwerpen en ansicht-
¥oor het oyergrote deel zal het meuwe be- ikaarten en wat dies meer zij. Ora tot een aan-
stemmingsplan uitgaan van de huidige situatidtrekkelijk geheel te komen roept zij hierbii
De xn de wet voorgesohreven inzage termijn ]de inwoners op voorwerpen en andere zaken

hoorzitting starten. De hoor- Iwelke betrekking hebben op de gesohiedenis
zit ing IS dan ook in hoofdzaak bedoeld als |en het verleden van ons dorp tijdelijk ter
xnforraatie-avond voor de betrokkenen. Ook jbeschikking te stellen opdat zodoende een zo
zal op deze hoorzitting aandacht gegeven wor-jbreed en interessant mogelijke tentoonstellin
en aan de wijziging van het bestemmingsplan ontstaat. Het bestuur verzoekt daarom degen-
Dorp". Het betreft een wijziging voor het jen die daartoe bereid, zijn schriftelijk of

gebied Wagengouw-west (ten zuiden van de Vooiftelefonisch bericht te doen aan haar secre4i""^
haak)e Het huidige bestemmingsplan laat daarjtarms de heer M.H. Hoek, Roomeinde 13, tel. "
woningbouw toe, doch het is wenselijk om
ra§Sr woningen aldaar te bouv/en dan nu is toe
gestaan. Alle belangetellenden worden van
harte uitgenodigd op 27 februari a.s. om

3355.

2^^0 uur in het Broeker Huis
openbaarheid vergaderingen welstandscommissi^^^^^^^^" die daar danslessen heeft

CTAVnl ^ llT"h ^ A C!Q n"Kt -1 -f-ia xrtr\Y\^'r\

:=DANSSCHOOL FERRY KNIESTEDT==
Dansschool Ferry Kniestedt viert haar 40-Ja-:
rig Jubileum. De Jubileuracomraissie nodigt

, 7gevolgd, uit de feestavond bij te wonen welkeAlle bouwaanvragen van Waterland, met uit- lop 9 raaart a.s. in de grote zaal van het Zon-
zondering van bouwaktiviteiten in de bescheri|nehuis, zal worden gehouden. Aanvang: 20.00 u
de stads- en dorpsgezichten, worden behandel^Kosten: / 7.50 per persoon. Kaarten ziJn ver-
in de welstandscommissie Waterland. Deze com-^krijgbaar (tijdens de danslessen) in het Zon-
missie vergadert op de le en 3® maandag van jnehuis (woensdag- en zondagavond), speeltuin
de maand om 13.30 uur in het gebouv/ van ge- ,»t Twiske (vrijdagavond) en de Duinpan (maan-
meentewerken, Burg, Kooijmanweg 9,Purmerend. jdagavond).De receptie vindt plaats op dezelf-
Deze vergaderingen ziJn in principe openbaarJde dag 's middags van 15.00 - I7.OO uur.
Indien men voor een concreet bouwplan de be-j==== ____
handeling wil biJwonen is het wenselijk hier-j- ==VERLEENDE VERGUNNINGEN==
over overleg te plegen met de heer Jongert
van de Technische Dienst Kring Monnickendam,
omdat deze weet welke bouwaanvragen in de
eerstvolgende vergadering behandeld zullen
worden. Ook voor overige inforraatie omtrent
de vergaderingen van de welstandscommissie
ka^men biJ de heer Jongert, tel. 02995-
32^ _ terecht

IBurgemeester en wethouders hebben bouwver-
[gunning verleend aan: H.R. Neys voor het op-
irichten van een garage aan Havenrak 19.
jOmtrent de mogelijkheid om bezwaar te maken
|kunt u inforraatie krijgen op de afd. alg.
iZaken, Kerkplein 6, tel. I651.

cursussen van de Provinciale Vrouwenraad

Noord Holland

Jaarlijks biedt de Provinciale Vrouwenraad
van Nqord-Holland (PVR) een aantal cursussen j
en trainingen aan. De PVR heeft daar over !
een informatie-bulletin samengesteld. Instel-j-
lingen- zoals vrouwenverenigingen kunnen ge- (
bruik maken van de adviezen en ondersteuningI
van de PVR biJ het organiseren van cursusseni
Belangstellenden kunnen het inforraatie bul- [
letin thuis gezonden krijgen. Het kan tele- j
fqnisch aangevraagd worden, tel. I65I. |

honden

Een flink aantal Broekers heeft een hond als/|,
huisdier. Dagelijks wandelen daarom veel j
Broekers ora hun hond uit te laten. Voor raeni^
een is hetgeen de honden op hun dagelijkse ;
wandeling achterlaten, een bron van ergernisJ
Toch kan de overlast door hondenpoep heel i
simpel beperkt worden. ledere hondeneigenaar |
die ziJn hond onder controle heeft kan ziJn j
hond leren om op die plaa'tsen de "poot op te i
tillen", waar dat geen overlast geeft. De j
hond in de goot! Als iedere hondenbezitter !
zich daaraan houdt is het hondenpoepprobleem !
grotendeels opgelost. =;===: 1

GEZINS- EN BEJAARDENHULP

Aanvragen voor hulp:
Volendam , Narcissenstraat 36

- 02993 - 64283
Purmerend , Waterlandlaan 67,

02990 - 27527
dagelijks van 8,30 - 10.00 uur

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK

Maatschapv werkster: Maria Weeber
Spreekuur: Dinsdag van 12.30-13-30 uur

Groene Kruisgebouv/, tel. 1255
tel. bereikbaar op werkdagen van
9.00-12.00 uur: 02990-25385

le donderdag van de maand

v/etswinkel

20.00 - 21.00 uur

Wijkgebouw Groene Xruis

openingstij.den gemeentesecretarie

dagelijks van 9-00 tot 12.00 uur




