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Gemeenschap", mevr. B.Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120

==AGENDA==

deugdhuis Kinderdisco
Jeugdhuis Voorhaak disco shov/
OUD PAPIER

PvdA Jaarvergadering
CDA Alg. ledenvergaderingjLeerkamer
Spreekuur comm. huisvesting •

l^decvK.D.S. Tentoonstelling

Jeugdhuis Gerard doling
IJsclub naar Jaap Edenbaan
Raadsvergadering: Begroting I9S6
NUT Brandpreventie
NCVB Kerstavond
Oecumenische Kerstzangdienst
Plattelandsvrouwen Kerstavond

^eugdhuis Vrij dansen: Kerstbal
Klaverjasvereniging Kerstdrive
Jeugdhuis Voorhaak disco show
Volkskerstzangdienst Zuiderwoude
Volkskerstzangdienst Uitdam
Jeugdhuis vanaf 0,13 u.Nieuv/jaarshapp.
NCVB Tj.Netting Symbolische wandkleden
NUT Bart Vos Himalaya expeditie
Plattelandsvrouwen Jaarvergadering

==OUD PAPIER=:

Zaterdag 7 december a.s. wordt er weer OUD
PAPIER opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers
Om 9*30 uur beginnen we op de Eilandweg. In
het andere deel van het dorp wordt om 10.00
uur begonnen. Wilt U het papier in doos, zak
of goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook
vodden worden meegenoraen. Bij voorbaat dank.

==KLAVERJASSEN==

Koppelklaverjassen (Kerstdrive) op zaterdag
21 december in het Broeker Huis. Aanvang:
20.00 uur. Opgeven bij J.Spaan, tel.131^•
==="= ==PLATTELANDSVROUWEN==
Donderdag 19 december om 19*30 uur in de
Opstandingskerk te Monnickendam vieren wij
Kerstavond op Zweedse wijze.

===== ==UNICEF==:
ledere maandag en woensdag vanaf 19*00 uur
kunnen er weer Unicef artikelen gekocht wor
den bij: Koosje v.d.Ploeg, Buitenweeren 1,
tel. 1^65. U kunt ook altijd bellen om evt.
op een andere tijd te komen.

Mevr. A. Drijver-Hoogland
Buitenweeren I7, tel. 1201

==IJSGLUB==

Op zondagmorgen 13 dec ember __gaat de ijsclub
weer met een bus~naar''de Jaap^Edenbaan^ De
bus vertrekt.ora 9*00 uur vanaf het parkeer-
terrein aan het Nieuwland. Zij, die meewillen
moeten zich uiterlijk de vrijdag ervoor op
geven bij F.Verhoef, Binnenweeren 12, tel.
3136 of bij J.Blakborn, Wagengouw 64, tel. 317
3173* Men moet dan wel minstens 10 jaar zijn,
en lid zijn of worden van de ijsclub. Haven
rakkers kunnen zich weer opgeven door hun
naam te noteren op de lijst op het prikbord
in school. De kosten bedragen f 1.— t.e.m.
13 jaar en f 2.30 vanaf I6 jaar

Op donderdag 12 december houdt de ijsclub
Broek in Waterland zijii
Aanvang 20.30 uur in het Broeker Huis. Op
de agenda staan o.a. ingekomen stukken -
jaarverslag - financiele verantwoording -
bestuursverkiezing - aktiviteiten (waaron-
der plannen tot het pntwikkelen van lang-
laufmogelijkheden in
rondvraag*

Aoek) - materiaal -

zz^N U T==

Dinsdag 17 december organiseren we in de ka-
zerne van de brandweer aan de Hellingweg.een
voorlichtingsavond over BRANDPREVENTIE_met
met demonstraties, dia's en film. Aanvang:
20.13 uur.

==KERS TZANGDIENS T==

Op woensdag 18 dec. a.s. zal de Oecumenische
Kerstzangdienst gehouden worden. Aanvang:
20.00 uur. Medewerking wordt verleend door
het ^emengd Koor Broek in V/'land o.l.v. mw.
M.Durge. Organist is de heer Luitjes. In de~
ze dienst zaal voorgaan ds.J.W.de Vos uit
Marken. Wjj hopen dat weer velen naar de Her-
vorrade Kerk zullen komeh om samen te zingen
en te luisteren.

==C.D.A==

Woensdag 11 december om 20.00 uur in de Leer
karaer houdt het C.D.A. afd. Broek in W'land
een ledenvergadering in het kader van de ge-
meenteraadsverkiezingen.

==ERVEN OPGEBROKEN==

Ma. 9 en di. 10 dec. is de Erven opgebroken
bij de veearts voor. De straat is afgesloten
voor verkeer van 8.00 - I6.3O uur.





-t

==MEEGENOMEN== '
Vij wilXen even laten v/eten aan degene die i
3nze brabantia droogmolen op woensdag 20 nov.i
)m 3 heci't meegenornen aat deze beslist j
liet bedoelt was voor de vuilnis, maar heel !
3ven tegen het huis stond cm naar binnen ge- |
set te worden voor de winter. Fam. C.A. Dud, ,
jeeteinde 2. j

==NIEUWS VAN DE BRANDWEER== j
Ten behoeve van de waterwinning voor de i
brandweer bij brandbestrijding zijn er op j
vele plaatsen in onze gemeente z.g. onder- [
grondse brandkranen geplaatst. Dit zijn on- !
dergrondse aansluitpunten op de drinkwater- i
leiding waarvan de brandweer bij brand zijn |
bluswater betrekt. We hebben deze onder- I
grondse brandkranen in Broek, maar ook in •
Zuiderwoude en Uitdam. De raeesten van ons j
kennen ze wel, die geel geschilderde putdek-j
sels in de straat, trottoir of berm. Voor |
de brandweer is het van groot belang dat de-|
ze putdeksels duidelijk zichtbaar te vinden |
zijn. Normaal lukt dat wel. Sneeuw, ijzel |
e.d, kan echter de oorzaak zijn dat de brand,
kr^n aan het oog onttrokken wordt. Dan moet;
(i(^randweer bij brand gaan zoeken. Hierdoor I
kan kostbare tijd verloren gaan en een ef- j
fectieve blussing kan mogelijk mislukken. i
Wij verzoeken U dan ook beleefd, heeft TJ i
zo'n brandkraan t/0 - of nabij uw woning, |
houdt'dize^sneeuwvrij. Het kan erg belang- |
rijk zijn.

==GEMEENTENIEUWS==

Zitting Raad van State^eenrichtingsverkeer
De"uItgesteide~openbare behandeling van het
verzoek om schorsing van het raadsbesluit
tot het instellen van eenrichtingsverkeer in
Zuideinde/Molengouw en omgeving zal plaats
hebben op dinsdag 10 december a.s. om 13.00
uur te 'sGravenhage, Kneuterdijk 22,zaal 130

Composteringsbedrijf__Broekermeer

In de vorige Broeker Gemeenschap is reeds
meegedeeld, dat door de firma Altrans bij
het Amsterdarase gemeentebestuur een verzoek
is ingediend om een hinderwetvergunning
voor een composteringsbedrijf in de Broeker^
meer bij de boerderij van de heer D.van El-^ .
ten. Het plan ligt in Kerkplein 6 ter inzage
zodat niet iedereen naar Amsterdam hoeft om
het in te zien. Op donderdag 12 december a.d
zal om 9.30 uur in een openbare zitting ten
stadhuize van Amsterdam gelegenheid worden
gegeven bezwaren tegen het gevraagde in te
brengen(aanmelden kamer 052). Tot 21 decem
ber kunnen gemotiveerde bezwaren bij burge-
meester en wethouders van Amsterdam schrif-
telijk y/orden ingebracht. De persoonlijke
gegevens van degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend, worden, indien hij daarom
verzoekt, niet bekend gemaakt. Een dergelijk
verzoekschrift dient afzonderlijk, doch te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift te wor
den ingediend. Ter gemeentesecretarie, Kerk
plein 6, kan een model-bezv/aarschrift worden
afgehaald. Men kan dit model als bezwaar
schrift invullen en ondertekenen, maar ook
herschrijven, evt. aanvullen en dan onder-
tekend wegzenden.

I
Het stratenbeeld ondergaat raoraenteel nog well
wat verandering. Dit door herstrating, maar j
ook door reconstructie zoals het aanbrengen j
van drempels, versmallingen, paaltjes en j
bochten. Maatregelen gericht om de rijsnel- |
heid van de automobilist wat in te perken. j
Voor de brandweer met z'n grote blusauto
wordt er van de chauffeur wel het een en an-
der aan rijtechniek gevraagd om hier tussen j
door te switchen. Dit hoeft geen probleem |
te zijn, deze techniek hebben we wel in |

Helaas wordt door het ..onjuist- of rain-|
dW juist parkeren van personenauto's hier i
en daar de doorgang voor onze brede brand- j
weerauto v/el er smal geraaakt. Het is zelfs |
al een enkele maal voorgekoraen dat we er !
tijdens een preofrit helemaal niet meer !
doorkonden. De eigenaar van de auto werd 1
dan verzocht zijn auto elders of beter te |
parkeren. Snelheid is de slaagkracht van de j
brandweer. Het verloren gaan van kostbare |
minuten kan veel leed tengevolge hebben. i
Dat kan en mag niet gebeuren. Aan ons zal j
het niet liggen. Als U ons hierbij helpt, j
dan zal het wel lukken. commandant. j

==BURGERLIJKE STAND== j
geboren |

Dylan z.v. R. Feitkamp en J.N. Valstar .

Geraeenteraadsverkiezingen^l9§§

Op 19 maart I986 vinden de gemeenteraadsver-
kiezingen plaats. Politieke groeperingen,
die een kandidatenlijst willen indienen,
moeten hun naam en aanduiding eerst bij het
centraal stembureau laten registreren. Het
secretariaat van het centraal stembureau is
gGVestigd ter gemeentesecretarie Kerkplein 6
De formulieren voor deze registratie zijn
ter secretarie verkrijgbaar en dienen tussen
10 en 20 december 19S5 te worden ingediend.
Op 7 januari I986 beslist het centraal stem-
bureau op de registratieverzoeken. Op ^ feb.
1986 tussen 9.00 en 17.00 uur vindt de kan-
didaatstelling plaats.

iHerinrichtingsplan p'3-£keerterrein__Nieuwland
IVanaf"heden"'tot"i6'"december~iigt een schets-
!plan ter inzage voor de herinrichting van
Ihet Parkeerterrein aan het Nieuwland. Door
Ihet buro "Stijlgroep Groenvoorziening" is een
I schetsplan voor een andere inrichting van
' het parkeerterrein gemaakt. Op
'om 21.00 uur zal in het gemeentehuls (Erven)
een'hoorzitting gehouden worden. Belangstel-
lenden zullen dan hun visie op het plan kun
nen geven.

overleden I

Michels, Bertus, oud 95 jaar e.v. D.Beumer j
Kwantes, Catharina, oud 90 jaar, w.v.T.Bijl j
Bartelds, Egbert, oud 65 jaar, e.v. I
G. de Waart !

Koranelau, Arnol, oud 63 jaar e.v. |
M. Houtman !

Eaadsvergadering op 17 december om 20.00 u
in~het''ieraientehuis aan de Erven 2. Op de
agenda staat de begroting I986.
Spreekuur comm. huisvesting is op 12 dec.
a7s7~U"dIent""van''te""voren"een afspraak te
raaken, tel. I65I. Het spreekuur wordt ge
houden in het gemeentehuis aan de Erven 2.


