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BROEKER GEMEENSCHAP
On/3AAN VAN DB STICHTING

Socretariaat Stichtxng "De BrooKer
Gomeenschap", mcvr. B.Blufpand-Sinot,
-De Draai 58t tel. 3120.

Mevr, A. Drijver-Hoogland,
Buitenv;eoron 17, tel. 1201.

==BESTE BROEKERS====AGENDA^=: •_ •
lOdec Havonrakkers, toneoluitvoering
I'^ec K
lldecs K.D.S, Tentoonstolling
12dec^
lldec Cud papier
lldec Jeugdhuis Rosa King
12dec Jeugdhuis Bingo
15dec N.C.V.B, ^orstavond
l^dec PvdA Lodenverg. ^roeker Huis
17dec IJsclub Jaap Edenbaan
lydec Kleutorvreugd,afscheid juf Moyor
iSdec Korst koppol klaverjas drive
l8dec *^cugdhuis
19clec Jeugdhuis Kinderfilm
19dec Volkskorstzangdionst
20dec Volkskerstzangdienst
22dec Volkskerstzangdienst
22dec Plattelandsvrouwen Kerstavond
22dec Jeugdhuis Kinderdisco
2^^ec Jeugdhuis Discotheek "De Voorhaak"

Jeugdhuis Kerstbal olv Kniestedt
29dec ^eugdhuis Discotheek "De Voorhaak"
31dec Jeugdhuis Discotheek "De Voorhaak"
5jan Kerstbomon verbranden
4jan Nieuwjaarsreceptie

13jan Cud papier
l8jan Dorpsh.Z'woudo"IJsberon in de kou"
19jan Plattelandsvr. Jaarvergadering
20jan NUT "Zocsleepvaart en berging"
21jan K.D.S. l^rijzenavond
26jan N.C.V.B, ds. Masmeyer
12feb Cud Papier
15feb Jaarverg. Broeker Gemeonschap
l6fob Plattelandsvr. In en om de stad Rome
l6feb NOVB Kent u 00k uw voorouders?

19mrt Bazar Bejaardensoos

==== "==:KLAVERJASSEN==
Kerst-koppel-klaverjas-drive op zaterdag
iSdecember a.s. in het Broeker Huis om
20.00 uur. Opgeven bij J. Spaan, tel. 131^-

==JEUGDHUIS DE VOORHAAK==

2k dec. is er gccn vrij dansen, maar op 28
dec., organiseert de Voorhaak een kerstbal
voor jong en oud o.l.v. de hoor Kniestedt,
entree f 5»— persoon,aanvang 20,00 uu]'

Zuiderv/oude

Broek

Uitdam

•i=-—"

Na jaronlg.ng prottig in Brook to hebben ge-
workt gaat er per 1 Januari T983 ben einde
komen aan hot vuilnisophalen door ons.
V/ij hopon dat wij u altijd voldoende ser
vice hebben verleond en bedankon u voor het
genoten vertrouwon, Vorder wonson wij u
Prettige ^^orstdagen en een vuilnisvrij
1983 to.e. vuilnismannon van Monnickendam

==== =r=OUD PAPIER==
Zaterdag 11 docembor a.s. wordt er v/eer
OUD PAPIER opgohaald door de o.l.s. Om 9*30
uur start on v/e weer op do Eilandweg. Wilt
u het papier tijdig buiten zotten?

==AFSCIIBID==:

17 docember iC-82 noemt Janny Moijer afscheid
als juf van Kleutorvreugd.,...Kleutorschool,
Alle bolangstollenden en dud-leerlingen
worden in de gologonheid gestold om haar
gedag to zoggon. U bent van 2 — wolkom.
! . -De cudercommissie.

""" ==IJSCLUB==
Op vrijdagavond 17 dec ember gaan wo v/eor
met de bus naar de Jaap Edenbaan. De bus
vertrekt om 19.00 uur vanaf het parkoer-
terroin t.o. do Rabobank. Havcnral-ckers kun-
nen zich op school opgeven (prikbord), an-,
deren bij Nol Karanelan, Roomoindo 8,tel.
1271, I'rod Verhoof,Binnonv/ooren 12,tel.
3136 of Jaap Blakborn, V/agongouw 64,tel.
3175. Kosten t/m 13 jaar f 1.—,vanaf I6
jaar f 2.50. Deolnemers raooten minstens
10 ja??r zijn en lid zijn/worden van de
ijsclub.

==vol'kske:istzamgdisnst==
in de Ned.IIerv.Kerk in Brock in Waterland.
Saraen do bckendo kerstlioderon zingen in
de klankvollo ruimte van onze mooio Broe
ker Kerk. Een sfeorvol moment voor oud en
jong. Onder het motto "Komt alien tezamen"
wordt' de jaarlijkse Volkskerstzangdienst
gehouden op maandag 20 docember om 19-30
uur. Hodewerking vcrlenen; het intorkerke-
lijk Jeugdkoor Slotermoor/ Geuzenveld on
het interkerkelijk Koor "Nieuw West".

' KOMT ALLEN TEZAIIEN





Inrichting Kcrkplein (vcrvolg)

In hot plan is opgenomon oon dorpslinde,
waaromhocn not als vroeger eon zitbank za
wordcn gemaakt. In de begroting is voor d
zc boom Gvonals voor do to plaatsen lei«-
linden eon bodrag van eon paar honderd gu!
den per boom opgenomen*
In verband met de rostauratie en uitbrei-
ding van Neoltje Pater, wanrmee men op ze
korte tormijn hoopt to beginnen, moet daar
eon lindo verwijderd wordon. Normaal zou
deze boom wordon geveld, Nu de afstand
tuBsen de plants van de boom en de mogolij-
ke plaats zo gering is, is het raogelijk
deze boom to verplaatson. Voor de dorps-
linde geeft dit oen voorsprong van onkolo
tiontallen jaren.
Do kosten van het verplaatsen bedraagt
echtor ruim f 4.000,—, wat niet in de be
groting voor de inrichting van hot Kerk-
plein is opgenomon. Getracht is daarvoor
extra subsidie to krijgen, raaar dat is he-
laas niet mogolijk. Wol heoft do veronig-
ing OUd Brook al eon forse bijdrage toego-
zegd. Daar ook do finaneielo situatie van
deze gemoonto dcrgolijke uitgavon niet too

is voor do oorsto maal besloten via
doze wog do inv/oners om eon bijdrage to
vragon. Do fa. Copijn, hotzelfdo bedrijf
dat do bomen bij do kcrk hooft gorestau-
reord, hooft ons vorzokerd, dat do boom
zal blijvon levon.
U goliovo uw bijdrage over to maken naar
een speciaal daarvoor gcopendo rokoning
bij de Kabobank nr. 31.07,16.101 onder
aanduiding "Do Dorpslinde".
Doe het snel, v/ant v/o mooton snol eon bo-
slissing nomon.

Volgcrmeorpoldor

In do vorigo Broekor Gomoonschap is reeds
moogedoold, dat het rapport over de Volgor
moer is vorschenon als cersto faso van hot
saneringsonderzook. Dit rapport is inmid-
dels in do provincialo ambtolijkc work-

wanrin het burgorcoraito on de go-
meonto Brook in V/aterland vortogonv/oordigd
zijn, bosproken. Aan do hand van eon ad-
vies van doze werkgroop is hot ook bespro—
ken in hot bostuurlijk ovorlog ondor lei-
ding van hot lid van Gcdoputoordo Staten,
de hoor G. do Boor, Uit hot rapport blijkt
dat:

- do gohelo bolt vorontroinigd is
- do vorontroiniging zich versproid hooft

tot in hot grondwator onder do bolt
- deze versproiding ook al buiten do bolt

plaats heeft gevondon on in do toekorast
n3j uitblijven van maatrogolen zich ook
zal voortzetten.

In het bostuurlijk ovorlcg is oon kouzo go-?
maakt uit do aangebodon mogolijkhodcn.
Thans zal eon nadero uitv/orking van 66n
van doze oplossingcn v/ordon gemaakt. Do
oplossmng houdt in, dat hot grondv/atorpoil
in do Volgorraeor zal wordon vorlaagd, oven
tueel in combinatio mot bronnon. Dit houdt
in, dat hot grondwator niot moor vanuit do
Volgermoor de andoro poldrs in zal stroraon
maar juist andorsom, v/aordoor versproiding
van do vorontroiniging niot zal plaats
hebbon. Daarbij v;ordt nadrukkolijk ovor-

wogon voor extra voilighoid nog con scherm
aan te brengon. In dit onderzook zal ook
de mogolijkhoid voor bovonafdichting v/or-
den bekokon. Op dit moment is do toch-
nischo kennis nog niot aanwozig om de
zaak nog ingrijpendor aan to pakkon,
door b.v. alle giftige stoffon ter plaat-
so to vornictigen. wen vorwacht., dat de
technische ontv/ikkolingon in do komende
jafon op dit punt erg stork zullon zijn,
ledoroon is van raeningj dat na hot be-
schikbaar komen van de nieuv/o technische
middolon vordorgr.ando ma-trogolon gotrof-
fon mooton worden.

Het is de bodooling, dat in septombor .
1983 hot rapport 2e faso sanoringsonder-
zook goreod zal zijn, waarna het ingo." •-"
diend kan v/ordon bij hot ministorio.,
Toogezegd is, dat or oindo lo kwartaal
1983 oon onderzook afgorond zal zijn
naar de govolgon voor do omliggondo pol
ders van do versproiding buiton do belt,
waarbij mot name aandacht sal v/ordon be-
stcod aan do veodrenking on hot baggoron
van do sloton in Belmor- en D-oekermoor.
Tevons dolon wij u nu roods moo, dat over
wogon wordt in de twoodo helft van janu-
ari v/o or con voorlichtingsbi joenkomst to
houden om antwoord to goven op bij u
levendc vra.gen. Do genoerade godeputoordo
hooft zich boroid vorklaard daarbij aan
wozig to zijn. Zodra oen datum bokend is
zal deze v/orden bokond goraaakt.

Vorbrandcn korstbomen

Evonals vorigo jaron organiseort de vrij-
willigo brandwoor oon vorbraiiding van
korstbomen. Dit za.l weor gobouren op het
torroin tussen Hage V/ocr en do boordorij
van do fam. -^'oijndors on wol op maandag
3 januari I983 om 7 uur 's avonds,

N'iouwjaarsrecopt io

Op dinsdag 4 januari I983 zal do tradi-
tionolo nieuv/jaarsrocoptie v/ordon go-
houdon. In vorband mot hot succos van de
vorig jaar gohoudon proof, zal hot ge-
meontobostuur zich wodorom niot voor de
bar opstcllon voor hot uitwissolon van
do v/onson, maer zal zich vanaf hot begin
ondor do aanwozigon mongon. Op doze wijze
•/ordt vorkrogcn dat men niot in do oor-
ste instaiitio komt om hot gomoontcbostuur
con good niouwjaar to wonson, maar diont
de rocoptie als algemonc ontmootings-
plaats. Do rocoptie v/ordt vanaf 20.30 u,
in hot Brookor Huis gohoudon.

==kEGELS VOOR HUISVUIL==

Donk aan do container voor uw glas

De compostcontainor komt te pas

Voor uv/ takkon oon goodo les

^uur oon versnipporaar op Korkploin 6

Uv/ krantcn en uv/ dozen

Kunt u via aktios lozon

Op afroop komt de reiniging

Voor oon al to groot ding


