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==AGENDA==:

Nieuwjaars-receptie
(Het Broeker Huis)
Gyran.ver. "Sparta": Kienavond
(Concordia)
Openbare judo-les (Kleuterschool
Nut: Causerie over het Streek-
plan (Leerkamer)
NCVB: de heer Laarman over
"Eerbied en courage"
_PluiiiLvee-' en konh. v^r^ekkihg^^
verloting en prijsuitreiking
Algemeen Belang: Dorpshuis
Zuiderwoude. Waterlandse weder-
waardigheden. "Speurtocht door de
geschiedenis van stad en land"
door de heer Jb, Groen.
Algeraene Ledenvergadering
Gymn.ver. "Sparta"
Nut: Jan Wolkers (Broeker Huis)
Nut: Causerie "Zwerven door
Noord—Holland" (Broeker Huis)
Nut: "Vliegen met de KLM"
(Leerkamer).

Burgemeester en mevrouw Te Boekhorst
danken iedereen hartelijk voor de vele
goede wensen, welke zij ter gelegenheid
van Kerstmis en Nieuwjaar mochten ont—
vangen. Wederkerig hopen zij, dat 1973
voor alle inwoners van de gemeente
Broek in Waterland een goed jaar raoge
worden.

2 januari 1973

==OPENBARE JUD0-.LES==
Het bestuur van de Rekreatievereniging
Broek in Waterland raaakt bekend, dat op
zaterdag 6 januari 1973 van 1^.00 - 15.00
uur in Kleuterschool "Kleutervreugd",
Corn. Roelestraat 1, een openbare judo-
les zal worden gegeven door de heer
Bruins uit Purmerend (met enkele van zyn
leerlingen), die binnenkort onze judo—
groepjes zal gaan leiden. Belangstellen-
den zijn van harte welkora. Na afloop van
de openbare les bestaat nog gelegenheid

voor onze judo-groepjes,

==GYMNASTIEKVER. "SPARTA"=:=
Op zaterdag 13 januari houdt Sparta"
weer de jaarlijkse KIENAVOND, in
Concordia, aanvang 8 uur.
Op deze avond is IEDEREEN welkom, jong
en oud, leden en niet-leden. Heeft u al
meer gekiend, dan komt u natuurlijk
weer, heeft u het nog nooit gedaan, dan
is dit de gelegenheid, om dit spel te
l®^en kennen en een genoeglijke avond^
te' beleven.

==NUT VAN 'T ALGEMEEN—
Op maandag 15 januari a.s.zal de heer
Resoort, Hoofdinspecteur Provinciale
Planologische Dienst een causerie hou-
den over de ruimtelijke ordening in
het V/aterlandse gebied. De heer Resoort
zal aan de hand van tekehingen het
nieuwste streekplan IVaterland met ons
bespreken. Toegang leden gratis; niet-
leden f 1,—, Aanvang 20.15 uur in de
Leerkamer van de Ned. Herv. Kerk-

=:=KOM OVER DE BRUG==
De actie "Kora over de brug", heeft op-
gebracht ruim / 10.000,—. Namens de
gezamenlijke kerken, hiervoor onze har-
telijke dank. In het bijzonder 'n woord
van dank aan de lopers en de telcomrais-
sie, die spontaan hitn tijd hebben gege
ven. Ook de heer Nooij, die gastvrij de
Bank beschikbaar stelde om snel te
kunnen tellen.
Heel hartelijk dank.

Het actie-comitS

GEZINS- EN BEJAARDENHULP

Voor gezins- en bejaardenhulp kunt

u zichtot Mw. Franke, Nieuw-

land 1, tel. A52 of Zr. Crouse,
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==TERUGBLIK 1972==

Aan het eind van de laatste raadsverga-
dering van 1972 (28 december 1.1.) gaf
de voorzitter een overzicht van het be-

langrijkste, waartoe in dat Jaar beslo-
ten was. Het lijkt ons wel interessant,
dit overzicht in wat wijdere kring bekend
te maken.

Het jaar 1972 heeft voor een belangrijk
deel in het teken gestaan van grondaan-
kopen. Zto heeft de gemeente grond aange-
kocht aan de IVagengouw, bestemd voor
woningbouw. Het ligt in de uitdrukkelijke
bedoeling dit terrein in 1973 gereed te
maken voor deze bouw. Deze woningen zul-
len uitsluitend bestemd mogen zijn voor
hen, die reeds ingezetene van de gemeente
zijn of die economisch aan Broek in
IVaterland zijn gebonden. Daarbij staat
voor ogen het doen bouwen van (relatief)
goedkope woningen in de z.g. premie-sec-
tor, derhalve koopv/oningen. Een andere
grondaankoop betreft de noodzakelijke
vergroting van het sportterrein. Nadat
aanvankelijk-de-goedkeuring op deze aan-
koop door hogerhand was geweigerd, is in
nadere gesprekken toch overeenstemming
bereikt. In de raadsvergadering van no-
vember besloot- de Raad voor de tweede

keer tot deze aankoop. Indien dit raads-
besluit nu wordt goedgekeurd, moet zo
snel mogelijk overgegaan .v;orden tot de
aanleg van een tv/eede speelveld. Dit le-
vert nogal wat financiele consequenties
op. Vandaar, dat de Raad tevens besloot
tot verhoging van enkele plaatselijke be-
lastingen en,tot invoering van een twee-
tal nieuv/e belastingen, n.l. een toeris-
tenbelasting en een woonforensenbelasting
De opbrengst van deze belastingen komt
uiteraard niet-alleen-ten goede aan het
sportveld,. raaar'moet tevens een aantal
andere investeringen mogelijk maken.
V/een andere grondaankopen betreffen de
stichting van een bejaardentehuis
Over een dergelijk tehuis is al vele
jaren gesproken, maar nu is deze zaak
toch wel in-een beslissend stadium geko-
men. Alle instanties, die hiermee te
maken hebben, zijn kort geledeh nog eens
om de tafel gaan zitten en een grote mate
van overeenstemming over de plaats van
het tehuis, de bouwwijze etc. .is bereikt.
Het enig optiraisme mag verwacht worden,
dat in 1973 n^et de bouw kan worden be-
gonnen, Als plaats van het tehuis is nu
gekozen een terrein achter de Corn. Roele-
straat, begrensd door de Molengouw ener-
zijds en het.terrein van de heer Huis
anderzijds. Behalve een z.g. hoofdgebouw
zullen ook nog een aantal bejaardenv/onink-r
jes verrijzen. Behalve enige andere grond
aankopen, is ten slotte nog vermeldens-
waard, dat de gemeente van de heer Visser
zijn grond langs de Hellingv/eg weer heeft
teruggekocht. De bedoeling daarvan is om
plaatselijke onderhemers in de gelegen-
heid te stellen een gedeelte in hariden te
krijge.n voor het bouwen van enige bedrijfs
ruimte etc.

Om u enige indruk te geven, wat deze aan-
kopen betekenen, vermelden wij, dat hier-
mede in totaal gemoeid is geweest een
bedrag van ca. f ^50.000,—. In een vol-

gend numraer hopen wij nog een aantal
andere aspecten te belichten.

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren; Remko Wildrik Fokko z.v.

C.J.M. Gerssen en 17,1. Bloema.

Gehuwd; Robert A. de Wilde 32 jr. en
Ingrid W.M. Timmer 27 jr.;
Charles E.F.M. Gielen 23 jr. en
Maria C.G. Drion 28 jr.;
Cornelis Sonnemans 23 jr. en
Dirkje A. van Stek 20 jr.;
Cornelis Kempes kO jr. en
Trijntje Olij 36 jr; Andr6 Th.
Appeldoorn 27 jr. en Grietje
J.C. Breeder, 21 jr; Jan H.
Hannewijk 29 jr. en Francina
L. Ockeloen 28 jr; Jan Bont 2 •
jr. en Magdalena I, Klijn 27 jr.

Op 1e Kerstdag is verdwenen een zwarte
gesneden kater, witte voetjes, wit
befje en een witte streep op de buik.
Bij aantreffen gaarne terug te brengen
bij de fam. Valkenburg, Atjehgouw 2,•
Broek in IVaterland, tel. 3^0,
Beloning: f 100,—•

Eethuisje "De Drie Noten"

Met ingang van 6 januari gaat de heer
Singelenberg en echtgenote de zaak
waarnemen.

Wij danken u voor het genoten vertrou-
wen in de afgelopen 7»3 jaar en willen
de familie Siiigelenberg hartelijk bij
u aanbevelen. Zij zullen de zaak in
de zelfde stijl proberen voort te zet-
ten met dit verschil, dat zij over
+ 8 weken weer hopen te starten met
de loket verkoop.
Tevens wensen beide families u een

voorspoedig 1973*
J.Bakker

F.Singelenberg

Onderlinge Brandverzekering
Parallelv/eg 17 Broek in IVaterland

tel. 02903-269
Voor een goede brandverzekering
naar de "Onderlinge". Goede voor-
waarden en uiterst lage premie.

Gediplomeerd pedicure
Mw.F.Brouwer, Broekermeerdijk 6,
tel. 02903-412
Behandeling na afspraak, ook aan huis
Op advies van de dokter ook aanmeten
van steunzolen en elastieke kousen.

Spreuk van de week;

De een wil zijn kater terughebben,
Wij zijn blij, dat we hem kwijt zijn
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