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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE SnCHriNG «DE DROEKJSR GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap",Mw,B« Blufpand-
Sinot, Dr.C.Bakkerstr. 12, tel. 1562

i ==AGENDA==

i 4 okt Jeugdcentrum: film
! 5 okt Jeugdcentrum; film
1 8 okt Plattelandsvrouwen: de heer Frede-
I riks over cactussen
Il4 okt Ver. tot Behoud van Waterland;
I Presentie-avond
j15 okt NCVB: mw.Amelink-v.d. Berg over:
! "Levenskunst voor stijl"
116 okt Niit: Lezing door dokter C. den
i. _ Hartoog

18 okt Jeugdcentrum; band
23 okt Plattelandsvrouwen; voordrachts-

avond Nel Kars

j28 okt Opening nieuwe scholencomplex
113 nov Nut; Lezing hr. Pieron
}19 nov I. NCVB; mw. v.d.Meij-de Leeuw
I over; "Verpleging door de
i eeuwen heen"
j II, Plattelandsvrouwen; mw.Van Hees
I over klederdracht-poppen
12 t/m 14 dec. Kleindierensportver;

tentopnstelling
16 dec I. Plattelandsvrouwen; kerstavond

II, Volkskerstzang
117 dec NCVB; Kerstavond
I13 jan Nut: Cabaretavond
|21 jan I. Plattelandsvrouwen; jaarver-

gadering
1 II, NCVB; mej, E, Gaaf, dietiste

5 feb Nut; Lezing Kolonel Boshardt
18 feb NCVB; jaarvergadering
16 mrt Nut; Indra Kamajojo
|l8 mrt Plattelandsvrouv/en; brandweeravond
•14 apr NCVB; mw. T,H, Atteraa-Roosjen
I "Het vierde kruiswoord"
h2 mei NCVB; mw, M, de Zwart, maatschap-

pelijk werkster
20 mei Plattelandsvrouwen; Uitstapje

ledere eerste donderdag van de maand

WETS W I N K E L

van 20 - 21 uur

in het Wijkgebouw (Groene Kruis)

Redactie-adres mededelingenblad;
H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
tel. 1465

==0PENjnJIS====
Op 28 oktober a,s. om 19*30 uur opent
het nieuwe scholencomplex haar poorten
voor alle dorpsgenoten, U bent van harte
welkom om deze nieuwe aanwinst in onze

gemeenschap te bezichtigen.
In de lokalen kunt u de visie van de

leerlingen -in de vorra van tekeningen-
op de bouw van dit complex bewonderen,
Voor de inwoners die hun Broeker school-

tijd al weer een poosje ^chter de rug ^
hebben is er een interessante expositie
van oude schoolfoto's en gemaakt school-
werk uit vroeger tijden,
Mogen wij op uw komst rekenen ?

Oudercommissie o,l.s,-I

==VER. TOT BEHOUD VAN WATERLAND==

Aktief in Broek !

De vereniging tot Behoud van Waterland is
bij velen van u bekend als de "bewaker"
van het rapport "Waterlanders over Water-
land" ,

Dit rapport bevat de kbnklusie van de
1000 insprekers die zich destijds gebogen
hebben over het Streekplan voor Waterland
de visie over de ohtwikkeling van Water-
land van de provincie Noord-Holland. Zij
waren het met de inhoud daarvan dp een
groot aantal punten niet eens,
Vorig jaar heeft de vereniging dan 00k
-vooral bijv. wat betreft het groen hou-
den van de Purmer- de strijd vobrtgezet.
Maar niet alleen in de Purmer laat het

Streekplan zijn invloed voelen; in alle
gemeenten, 00k in Broek werkt die in
vloed door. Het bestuur van de vereniging
vond dan 00k, dat het dringend nodig v/as
de bevolking van de andere gemeenten met
hun neus op de problemen te drukken, en
hen op te v/ekken hierover raee te denken
en mee te praten. Een presentatie-groep
van de vereniging reist daartoe dan 00k
onze streek af. Zij hielden inmiddels bij-
eenkomsten in Landsmeer, Durgerdam,
Beemster en Zeevang,

° z.o.z.

1!



v.p cblnsdag, oktober aoSo is Brcek •
aan de ti^wrt o i
De avonden bestaan uit een prachtige j
diaprojektie over de gehele streak, ter-|
wijl er verder een inleiding gehouden I
wordt die betrekking heeft op de proble-j
men in de gemeente zelfo I
Voor Broek zal Jan Nierop Sro deze in- j
leiding houdeno Daarna zullen door een !
forum vragen v/orden benativoord, waarbij j
-zoals dat ook in andere plaatsen is ge-j
beurd- discussies niet uit de weg wordenj
gegaan.

A1 met al belooft deze avond, die wordt jOverlo
gehouden in Concordia, een interessante I ^
avond te v/orden, die u zich niet mag j
laten oritlopen als u hart heeft voor
het wel en wee van Broeko

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren; Joan d«Vc C, Eels en loBierdra-

gero

Ondertrt Johannes Oskam, 21 jr, en
Hillechien Frijlingh, l8 jaar;
Jacob Beets, 21 Jr. en
Inge C«F» de Best, 19 jr

Eilli

Jacol

Inge C»F» jx .
Hendrikus Porsius, 22 jr,
Neeltje Dirksen, 1? jaar;
Jan Schouten, 23 jr, en
Huberdina Prrsius, 20 jr;
Robert Verhoef, 30 jaar en
Geertruida Benes, l8 jaar,
Goedmaah. Ja""-! . oud 86 jr.

Gehuwd:

Goedniaat, Jan,
WoV. J, Sohoto

22 jr, en

==BESTEMMINGSPLAN WAGENGOUW~OOST"== 1
• " III I • • • • M ^ I }

U zult wellicht uit de pers hebben ver- |
nomen, dat Gedeputeerde Staten -vaii Noordl
Holland thans goedkeuring hebben verr- I
leend aan het raadsbesluit tot vaststel-j
ling van' het" bestem'mingsplan "Wagengouw-!
Dost",

De Geiheenteraad stelde'dit plan vast in
zijh vergadering van 27 juni 197^» nadat
uiteraard daairvoor redds veel voorberei-
dend'werk was gedaan-
Wat betekent nu deze vaststelling eh \
goedkeuring ? Het bestemmingsplan is eenj
Zog, vlekkenplan, dat wil ^eggeni 1
er'is eeii" plaats bepaald, waar in de toej*
komst geboui'/d zal mogen wordeti, . i
De^e plaats is de strook grond, gelegen ;
langs de l-Vagengouv/ tussen de perceleh j
rirsi '5 en' 7« Daarin. zit ruimte vooh ca, '
60 woningen, welke gedurende een periodej
van ongeveer 10 jaar mogen worden ge- I
bouwd, Hoe.en wat er preci.es gebouwd |

worden, is een kwestie van nadere j
uitwerking, Deze uitv/erking. wordt thans j
ter hand" genora[enr T„zJ'tbestaat voor .1
iederean weer gelegenheid oih van dat i
uitwerkingsplan kennis te nemen, i
Een eerste uitwerkingsplan is vorig jaarl
reeds ter sprake geweest. Met medewerking
van het bouwbedrijf De Waal is toen een|^
pi2.1^ .pntwikkeld-, waarbij een aantal ingei

interesse heeft getoond voor de ]
aankoo'p van een v/oning, i
Dit idee is rain of raeer doorkruist door |
gewijzigde inzichten en zaJ. waarschijn^ |
lijk op de .voorgestelde raanieir geen door-,j
gang vinden, • j
Zodra over een en ander raeer concrete !
mededelingen zi jn to :doen, zult u daar- |
van cp de hoogte v/orden gesteld,' - , |

==TEGEMOETKOMING DOORSTROMING==:

-voor personen boven 65 jaar-
In zijn vergadering van 30 September 1975
heeft de Raad vastgesteld een verordening
die de mogelijkbeid biedt aan inwoners,
•die ouder zijn dan 65 jaar en van een j
huurwoning naar e.en .andere. huurwoning . - i
ye^rhuizen,: met een huur welke..50?^ hoger |
is dan de oude huur, een tegemoetkoming !
te verlenen tot maximaal f'3000,—, Deze'
regeling heeft ook; betrekking op.-..een aan-r
tal bijz.pndere categorieen, Nadere- inlich-
tingen ter geraeente-^secretarie^

Het Gemeontebestuur,

; Uw bruiloft - receptie of .
familief eest. je

v/brdt uitstefccnd verzorgd door:

Resuaurant. ^'0 o n c o r -d i a"

annex slijterij

Dorpstraat 1 - Broek in Waterland
tel= 02903 - 1206 •

.Ll

B.ROEK IN V/ATEkLAMD

Galggouw 18 - landelijk gelegen. -
helft van een dubbe'l woonhuisje met
ca, 300 m2 grond, - het woonhuisje
moet inwendig verbouwd worden,

Vraagprijs: f 62,000,— k«k.. .

BROEK IN WATERLAND

Galggouw 20 - helft van ee.n dubbel
woonhuis met c,Vi., garage (.^,3 x 9ni)
.an. 318 m2,grond, - de rwoning heeft
oen L-vor,mige woonkamer met open
haard, keuke.n, hal, toilet., douche, •
1e verdieping: een slaapkamer, -

.m.ee.rdsre slaapkamers evtliraogeli jk,,

Onder de woning bevindt zich een
betonnen kelder van 75 cm hobgte,
het geheel is in een uitstekVhci'e •
staat van oiiderhoud', " . '

Vraagprijs: f. 90,000,•— k,k. '

Inlichtingen: Sopar jr
Makelaar bij o,g,
Koeinarkt 8 - Purmerehd

' • tel, 02990 - 20097

Voor gezins- en bejaardenhulp

kunt u zich wenden tot mevrouv/

Van Montfrans, Plavenrak 27, tel, '

1273" - liefst tussen 13«00 en

l4,00 uur.

Bloemen bestellen ??
"Arosa" bellen M

Galggouw 28, Broek in Waterland
tel, 1684 b,gcg, 020-751524


