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==AGENDA==

15 feb. Vergadering betr. Prov.weg
(Concordia)

16 feb. Feestavond bejaardenclub
(Broeker Huis)

20 feb. Jaarverg. Stichting Broeker
Gemeensohap (Broeker Huis)

1 mrt. Kennismakingsavond ouders toe-
komstige leerlingen o.l.s.-I

2 mrt. Tentoonstelling "Touw leeft"
(Broeker Huis)

3 mrt.. Opening Jeugdhuis
5/9 mrt.Inschrijving leerlingen o.l.s.-I

6 mrt. Nut; Gauserie "Swerven door

Noord-Holland" (Broeker Huis)
9/10 mrt, Toneelvereniging "Tracht"

(Broeker Huis)

3 apr. Nut; "Vliegen met de KLM"
(Leerkamer)

-Loop der beirolking jn .1972 •==

mannen vrouwen

1268 1225
geboren in 1972 29 17

1297 1242
overleden in 1972 11 6

"1286 1236
opgenomen in 1972 64 76

1330 1312

afgevoerd in 1972 57 56
1293 1256

inwoner aantal op 31 december 1972;2549
aantal huwelyken in 1972; 48
aantal echtscheidingen; 1
buiten de gemeente geboren;
10 jongens en 11 raeisjes
buiten de gemeente overleden;
7 raannen en 1 vrouw
in de gemeente geboren, woonplaats
elders; geen
in de gemeente overleden, woonplaats
elders; 2 vrouwen.

Nieuw spreekwoord;
Door de plassen de straat niet meer zien'! heer Maasland voor het draaien van zijn

==WIJGIGING TELEFOONNUMMERS===

De aangekondigde wijziging van telefoon-
nummers van het net Broek in Waterland

zal worden uitgevoerd op dinsdag, 2?
februari a.s. om 13* uur. De wijziging
houdt in dat v66r het oude nummer het

cijfer 1 (een5 wordt geplaatst.
Zij die na de wijziging het oude nummer
kiezen, zullen gedurende enige tijd via
een berichtenautomaat van de ver.andering
op de hoogte worden gesteld.

==JEUGDHUIS=:=

Op 3 februari organiseerde de klaverjas-
club een wedstrijd-avond t.b.v. het
jeugdhuis. Deze avend bracht f 132,50 op
Hiervoor willen wij de organisatoren

lA mrt. Bazar Bejaardenclub (Broeker Huig)hartelijk danken. Ook de mensen, die ons
visnetten hebben aangeboden zijn wij
dankbaar.

De bouw van het jeugdhuis hopen we op
3 maart af te sluiten met de opening.
Deze dag zal qua programma zo worden
ingedeeld dat we alle Broekers in het
gebouw hopen aan te treffen. Het defini-
tieve programma krijgt u alien nog metter'
tijd.

We zijn nog op zoek naar schaak- en dam-
spellen. Ook andere spellen en (strip)™
boeken zijn van harte welkom.

C, te Boekhorst

==BEJAARDENCLUB=:=

Onze tweede diamiddag in deze v/inter is
weer voorbij. Het v/as weer erg gezellig.
We zijn met de dia's geweest naar De
Lutte ons vakantie-adres van 1972. Het
baalde bij ons weer heerlijke herinne-
ringen op. Met de dia's zijn wij verder
geweest in Belgie en naar Broek in Wa
terland, wat erg leuk was voor alien.
Toen naar Oostenrijk en vandaar naar
Mallorca in Spanje, Ook dat was erg raooi
Het was een erg fijne middag voor ons
alien, V/e bedankan daarvoor de heren

Plas en De Ruig. En natuurlijk ook de



films. Keren nograatals onze hartelijke
danko

Het Bestuur.

==ALGEMEEN BELANG==
Uit reacties is ons gebleken, dat er bij
u als ingezetene van de gemeente Broek
in Waterland behoefte bestaat voor een

onderhoud met een wethouder en/of raads-
lid.

Het Algemeen Belang heeft daarom gemeend
een spreekuur te moeten openstellen,
hiermede te beginnen donderdagavond 22
februari a.s. van 20 - 21 uur in het

R»K, Noodkerkje Keerngouw te Broek in
V/aterland.

De heren Nierop, wethouder en Leegwater,
raadslid zullen deze avond direct voor
u bereikbaar zijn.
Dit spreekuur zal zeker worden herhaald
als inderdaad blijkt, dat in een behoef
te wordt voorzien.

Het Bestuur

==PLUIMVEE-y EN KONIJNENHOUDERS'
EN VOGELVERENIGING==

Er is nog een verlotingsprijs af te halen
op lot nr. 7^1} dit kan gebeuren in fe
bruari bij G. Hoetmer p/a A. Geugjes,
Broekermeerdijk 21,

==GEZINS- en BEJAARDENHULP==
Voor gezins- en bejaardenhulp kunt u "
zich wenden tot Mw. Franke, Nieuwland 1
tel. ^52 of zr. Grouse, tel. 255

=:=INLEVERING FOPMULIEREN==

Hierbij wordt u er vriendelijk aan her-
innerd uw vragenformulier betreffende
gezinssamenstelling e.d. ten gemeente- ^
huize in te leveren. Mocht het formulier

eventueel in het ongerede zijn geraakt,
dan kunt u op het gemeentehuis een nieuw
exemplaar afhalen.

==MOTA MARKERVVAARD=:=

Door de dienst van de Rijkswaterstaat is
een nota saraengesteld betreffende Marker
waard. In deze nota worden een zestal

mogelijkheden besproken omtrent het niet,
gedeeltelijk of geheel inpolderen van
di.t gebied. Dit stuk ligt voor een ieder
ter inzage ter gemeente-secretarie.
Bovendien wordt er op 15 maart a.s. te
Volendam (gebouw AMVO) een toelichting
gegeven, zowel om 1^ uur als om 20 uur.
Deze bijeenkorasten zijn voor een ieder
gratis toegankelijk.

==IV0NINGB0UW LANGS DE WAGENGOUW=^=
Naar aanleiding van vele vragen daarom-
trent deelt het gemeentebestuur ' het
volgende mede: Zoals iedereen langzaraer-
hand wel weet, heeft de gemeente aange-
kocht een perceel weiland langs de
Wagengouw. De bedoeling daarvan is om
bouwterrein beschikbaar te krijgen voor
eigen inwoners. In eerste instantie
wordt daarbij gedacht aan het beschik
baar stellen van stukjes bouwterrein
voor het bouwen van koopwoningen. Op
dit moment wordt gewerkt aan een inde-
lingstekening van het terrein en aan
het berekenen van de grondprijs. Een

plaatselijke aannemer, de heer W. Vos,
heeft een idee ontwikkeld voor een be-
paald type woningen, welke daar gebouwd
zouden kunnen worden. Het gemeentebe
stuur heeft zich in principe met dit
ontwerp verenigd. Binnenkort zullen zo
wel de indeling van het terrein als de
grondprijs bekend kunnen zijn. Het ligt
in de bedoeling om daarna degenen, die
interesse hebben getoond, bijeen te
roepen om dan in gezamenlijk overleg
de zaak verder door te praten.
Men kan zich om nadere inlichtingen
omtrent het genoemde woningontwerp
uiteraard wenden tot de heer V/. Vos.
Ook kan men aan het gemeentebestuur ken*
baar maken dat men geinteresseerd is in
de aankoop van een bouwperceeltje.
Hierbij moet nog uitdrukkelijk worden
gesteld, dat verkoop van bouwperceel-
tjes uitsluitend zal plaatsvinden aan
Broeker ingezetenen.

==BURGERL1JKE STAND==

-rectificatie-r
Overl. Jacob Arie Dogger e.v. W.G.

van den Berg; 71 jr.

==VERHUIZINGEN==

Denkt u eraan, indien u binnen de ge
meente verhuisd dit ook even ter

gemeente-secretarie te melden!

Uw bruiloft - receptie
of familiefeestje

wordt uitstekend verznifgd iioor^

Restaurant "Concordia"
annex slijterij^

Dorpsstraat 1
Broek in V/aterland - tel. 206

Mw. F. Brouwer, Broekermeerdijk 6,
tel..02903-^12

GEDIPL. PEDICURE

Behandeling na afspraak, ook aan
huis.

Op advies van de dokter ook aan-
meten van steunzolen en elastieke
kousen.

Onderlinge Brandverzekering
Parallelweg 17 - Broek in V/aterland
tel. 02903 - 269

Voor een goede brandverzekering
naar de Onderlinge

GOEDE voorwaarden en uiterst lage
premie !

WORDT DONATEUR VAN DE '

BROEKER GEMEENSCHAP !


