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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN van de stichting

Secretariaat Stichting "De Bpoeker
Gemeenschap", inevr» B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120

==AGENDA==

,jul Afscheid Trudy van Swet
. 3Jul Bridge in hat Broeker Huis
12Jul Bridge in het Broeker Huis
igjul Bridge in het Broeker Huis
26jul Bridge in het Broeker Huis

2aug Bridge in het Broeker Huis
3t/inllaug Broeker Feestweek
5aug Spreekuur Burgemeester en Wethouders
8aug Spreekuur comm. Huisvesting
8aug Begl. comm. Beschermd Dorpsgezicht

l6aug Bridge in het Broeker Huis, finale
27aug Raadsvergadering
31aug Gymver. Sparta Strandwandeling

9sep Spreekuur £ en W
21sep Bibliotheek Open dag

^=VERSCHIJNIHGSDATA==
In verband met de vakantietijd komt de Broe-

Gemeenschap op de volgende data uit:
1 aug - 13 aug en daarna weer om de l4 dagen
U dient de copy de zondag voor de verschjjn-
ingsdatum in te leveren.

==AFSCHEID==
Aan ouders, leerlingen, oud-llerlingen en
verdere belangstellenden.
Juf Trudy gaat onze school verlaten. Op vrij
dag 3 juli a.s. geeft de o.c. van de Over-
haal school te Zuiderwoude een afscheids-
receptie-van 15.30 - I7.OO uur. ledereen die
juf Trudy, de hand wil schiidden en haar een
goede toekomst in Hellendoorn wil wensen, is
van harte welkom. De o.c. Overhaal.

==HOOIPEILEN==
Het peilen van hooi op eventuele broei wordt
evenals voorgaande jaren weer door de vrij-
willige brandweer verzorgd, Veehouders die
menen dat hun hooi mogelijk broeit of dit ge-
woon even willen laten controleren, kunnen
terecht bij de brandweer. Bedenk dat met een
tijdige cdntrole veel onheil en voederwaarde-
verlies van uw hooi kan worden voorkomen.
Wilt u uw hooi laten controleren op broei
dan graag een telefoontje naar J.Nierop,l4o6
Bij geen gehoor kunt u bellen naar het gemeen-
tehuis, 1623, vragen naar J.Regeling. Voor
spoedgevallen Alarracentrale Westzaan 3232.

J.Nierop, commandant Brandweer.

j:)E DROBKER GEMEENSCHAP"

Redactieadres mededelingenblad:
Mevr, A. DriJver-Hoogland,
Buitenweeren I7, tel. 1201

:=BIBLIOTHEEK==

Gedurende de schoolvakantie, 8 juli t.e.m.
13 augustus vervallen alle raiddaguitleningei
U kunt wel op maandag- en donderdagavond
van 19.00 -- 20.30 uur terecht.

Denkt u nog aan de fotowedstrijd die de
Bibliotheek houdt. U weet wel:KIEK EEN BOEK,
VOOR DE BIEB IN BROEK. U maakt .een foto die
iets met lezen te maken heeft, wij exposerer
die foto in de Bibliotheek. We hebben aan
deze wedstrijd ook nog enekele leuke prijs-
jes verbonden. U kunt de foto's inleveren
tijdens de openingsuren in de bibliotheek
of sturen naar: Gem. Bibliotheek, Buiten
weeren 17, 1131 BE Broek in Waterland.

==BROEKERS VOOR BROEKERS==
In het voorjaar van 1986, omstreeks begin
april, is het NUT voornemens wederom Broe-
kers voor Broekers te organiseren, Bij de
meeste van u zegt dit genoeg, maar voor de
nieuv/e inwoners van Broek toch nog maar wat
informatie. Broekers voor Broekers is een
unieke gelegenheid om u als amateur te to-
nen aan uw dorpsgenoten. Muziek, dans, to-
neel, zowel individueel als in groepen is
van harte welkom. De uitvoering vindt plaats
in de N.H.Kerk aan het Kerkplein. Mocht deze
plaats in verband met restauratiewerkzaam-
heden niet beschikbaar zijn dan zal de uit
voering worden uitgesteld. Wilt u meedoen
laat dit dan even weten aan onze secrtaris
W. Drijver, tel. 1201. Medio September zult
u dan een uitnodiging ontvangen voor een
eerste bespreking.

==BRIDGE IN DE ZOMER==:

Bridge club Koeperman organiseert t/m 2 aug
op iedere vrijdagavond in het Aoeker Huis '
een bridgedrive, Elke avond zijn prijzen te
winnen. De eerst aankomenden in elke lijn
winnen f 20.-, het als tweede geplaatste
paar f 10.-, beide paren plaatsen zich voor
de finale van I6 aug, , waar grote geldprijze:
en prijzen in natura zijn te winnen. Men kan
zich opgeven bij R.Spaan, tel.l3l4, of tot '•
19.30 uur aan de zaal. Aanvang: 19.^3 uur.
Inschrijving.: f 10.- per paar.
Wij hopen op uw aller belangstelling.
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==BRIDGE IN DE ZQMT!T?==Bridge CIud Koeperman organiseert in de zomerl De provineie'̂ ^oo^Holland z1 n

maanden vanaf 10 mei t/m 2 au^ustu*? nr> filoorct-Holland zal op woensdag
vrxjdagavond een bridgeLLe!®mkra°Lr^Hn i Voorhaak"
prijzen te winnen. De eerst aankomenden dn ^ yoorliohtxngsavond houden. Door de Ero-elke lijn winnen / 2S.!!rLr2rtweeL L 'o^rrn? • hnxa-aan-huxs
plaatste paar f 10.-, bkdrparL nl!atJr | -ieze avond worden ultgeno-
zioh voor de finale van 16 augustus wLr maar we menen er goed aan te doen u
grote geldprijzen en priizefin naturrSjn attenderen.

^ ==HEESmTINGSWEEK2AAME1^gK..

o^uw Sle^bSaLftenlL'' Lff; f ^^rven herstraat worden. Zoals tijdeL S==== gstellxng, graag tot zxens. jvoorliohtingsavond op 30 mei j.l. is meege-
=.-VOLGEEMBEE GEEN RTnRWPT.s at,c mEEE— "H t' werkuren van een vol-

gsr£;?rH- i
Burger Coiilltl j

2-^®£2lEin3elijk, ruira vijf jaar I~ tussen die brug en het gemeentehuis gedu-na de ontdiCEIng van het gif op de belt, ' ^®iide de periode van 5_t/m^23^augustus of zo
waar o.a, het zeer gevaarlijke dioxine ligt, j korter als mogelljicT *"

^^ouLfervo'or'̂ oe^L^^^Sen'dat'rg^ Tl -i'i'iaga
ffif meer vi« S®®^ 1IboOO uur tot 's morgens 7.00 uur worden: op-ie polLrrSafet?o::n:1e prSvLoie°S" If:rnS;ar'"l''-'® "h® df
deze verspreiding tegen te Lan door dTZol- x
gende maatregelen: van boven afdichLn e^ ! afspraken met le-
achermen plaatsen: Het Burger ComitsLL 7®^^ftokening. Indien u onver-
gen deze bovenafdichting omdat het gif dan I?°°d ''°a^ bxjzondere gelegenheid
nog de eerste ?0 1==^ M-ine? a txjdens deze perioden toch van de weg ge-
Lfr L d?f A? blxjft doorsxjpelen | bruik meet maken, pleeg dan zo vroeg moge-
a?tekL^eerL?iniS"I •"®^ ^® afnnemerov^^lfg! !m-
ordfbelt af tfd?nh^er-i '̂ ®* ophalen van huisvuil volgen nog

Ld?; a! : IS erg veel materi- | nadere mededelingen.aal nodig* Amsterdani zit enorm omhoog met I ——
haar smerige slib. Nu dreigt dus onder het | ==VERLEENbE VEPrTTNWTMrpw

penglsLirtrworLrvoor^ | Burgemeester en wetnouders hebben"de navpl-
Het Pr^mw•^-< Z ll ^™sueraams vuii. gende vergunningen verleend;
wikkeld: De Volgerme^polder moet^zrsne^" | ^ ®°"y®^8unning aan E. Booker voor het ge-
mogelijk worden gexsoleerd door het plaatsen r veranderen van een woonhuis met
vsrffcLeen damwand rond da Viaio v»£xi-i- v, + 4- I garage op het adres Belmermeer 1»
pH te verwL efbet ^ I I ' Bouwvergunning aan H.S.Wadman voor hetE^ Lt piarvarherR.!f suxveren. , geheel oprichten van een kantoorruimte, hob-
v:;;ien go^Xl" ' " I V®* ®^^®® N"u„land:20.____ 1 Bouwvergunning aan Gemeente Broek in Wa-

—GEMEEWTET TTTfE TwvnoMAfPTT ~~ terland voor het bouwen van 9 woningwetwp-Spreekuur £i^iiF^^^i^2SMATIS== ningen op het adres Heems Weer 38 t/m 46.
a 14, Bouwvergunning aan mevr. A. Bokma voop

Voor zaken die betrekking hebben op huisves- I bouwen van een houten garage op het ^
tiAg kunt u telefonisch vooraf een afspraak | adres Wagengouw 62.
maken voor het spreekuur van de commissie ( Bouwvergunning aan het dagelijks bestuur
Huisvesting (tel,l631) Het eerstvolgende I ^an het H.H, Uitw. Sluizen in Kennemerland
spreekuur wordt gehouden op 13 Juni a.s. om | ®^ Westfriesland voor het plaatsen van een
+ 19.00 uur, gemeentehuis De"*Erven~2. ' ^ioolgemaal nabij C.Roelestraat naast de;
•n^a .^4/I *«.. • • , . I ^^ormalige trambaan. Omtrent de mosreliik—De Begeleidingsoommissie voor het Beschermde 1 heid tot hpf maira-n iraM "ho 4. .a
Dorocio.fx.^-if.h-1- VirMi/iH- 4 T, . neia uou net maken van bezwaar tegen de ver-
nm Q00 uur- tn h 4- Sadering op 13 juni a.d leende vergunningen kunt u zich wenden totom 9.00 uur xn het gemeentehuxs.De Erven 2. j de Afd. Alg. Zaken van het gemeentehuis,
Storingen riolering I Kerkplein 6, tel. I651.
In het gedeelte van de gemeente waar druk— ' ==GEMEENTELIJK RIOOL==: f
riolering is toegepast, dienen de inwoners j afgelopen tyd is in diverse strateh
attent te zijn op het goed functioneren daar-f ®®a gemeenteiyk riool aangelegd;dit is in be-
van^ Als het rode liciit op het nabij uw wo- I genomen, zodat u uw perceel kunt aah-
ning staande porapkastje brandt, dient u dat sluiten. Eeen deel heeft dit al gedaan, moge-
te raelden aan de Technische Dienst ^ring I bent u zelf 00k al bezig. Wij verzoeken u
Monnickendam, tel. 02995 - 3251 I echter dringend, deze aansluiting ruira v66r
===== ==== juni a.s. gereed te hebben in verband met

I d© r^'ksbydrage in de aanlegkosten. Voor keu-
I ring:Hos,tel.1328,directiekeet Eilandw/Roeles




