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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN van DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Sekretariaat: mw. B. tel. 3120

7iiiRlboFaflt£eLi3^.O0vii{i5S'woude Roraraelmarkt
7inei Jeugdhuis Vrij dansen
9~15niei Collecte Nedo Astma Fonds

l4mei-l8jun Exp. B.H. T.. Lof en F.Mulder
J5mei Onder de Pannen Poppenkast
l6~22mei Collecte AVO Nederland
17niei Plattelandsvr. Transavia Airlines
17niei Soos Laatste middag
.iSinei NCyB Kreatieve avond
21raei OUD PAPIER
2;5rriei-5jun Collecte Ned. Rode Kruis
28mei~4jun Tweekamp Broek ~ Ilpendam

."^jun Onder de Pannen Verrassingsprogramma
bjun Spreekuur B en W
6~19jun Collecte Prins Bernhard Fonds
7~10jun Avondvierdaagse
7jun Soos dagje rond het IJsselmeer

l8jun OUD PAPIER
21jun Onder de Pannen "huisjes maken?'
26jun Onder de Pannen Bloeraenkind. optocht

"4Jul Spreekuur B en W
iOjul Onder de Pannen. Puzzeltocht op Marken
iojul OUD PAPIER

==avondvierdaagse==

terland lyorden gehouden. van dinsdag :7 juni
t/n vriqdag 10 juni a.s. elke avond. van jcomity binnen-te zijn. In de. landeljjke 101-"
ax het parkeerterrein Nieuwland tussen l8-^30
en l8.if5 uur. Inschrijving t/m 20 mei bij-f^

v;ordt een reductie van / I.30 voor seniorle-
den en f 1.23 voor juniorleden gegeven.
ii,B. Kinderen van 12 jaar en jonger ( behalve
het voortgezet onderwijs) worden zonder bege-
leiding van een volwassene•niet ingeschreven.
De kinderen dienen in I988 9 jaar te zijn of
te worden. Komt U a.u.b, na 17.00 uur in-
Gohrijven.

==PLATT£LANDSVRO UWEN==
Di.nsdag 17 mei houden dames van Transavia Air
lines een z.g. bedrijfspresentatie. Zij ver-
uellen over hun maatschappij en laten dia's
zien. Dorpshuis Zuiderwoude, aanvang: 20.00 Ui

==ROMMELMARKT + BA3AR==
in het Dorpshuis Zuiderwoude vanaf l4.00 uur
t.b.v. Fanfare Zuiderwoude. Inl. tel. 1979*

Mededelingenblad: mw. ^ui^n^eeren 17, tel. 1201
l8 mei kreatieve avond? WerkenPfl^o^^jSI ^6
Mevr. Kistenraaker-Mus helpt ons daarbij,
Stro is een bros matferiaal. Wie er echter
eens mee heeft gewerkt, zal het steeds weer
gebruiken.

==JEUGDHUIS DE VOORHAAK==:

Zaterdag 7 mei a.s> Y'RIJ DANSEN Deze avond
weer volop gelegenheid ora~een walsje of fox
trot te dansen. U bent vanaf 21.00 uur van
harte welkom.. Dus tot ziensM

==OPEN • MONUMSNTEN.-DAG=^
IOp 17 September a. So zal de Open Monumenten
jdag worden gehouden, De bedoeling is-, dat
Idaarvoor: van- te voren genoemde monumenten vac
110.00 tot 17.00 uur gr'Atis voor het publiek
jtoegankeli jk zijn. In deze gemeente zullen in
Ielk geval Het Broekerhuis en de in restaura-
I tie zijnde kerk worden opengesteld, V/eliicht
jzijn in::deze gemeente- ook eigenaren van wo-
jningen '̂{die aan deze open monumentendag wille
jmeewerken en gedurende genoemde uren hun huiti

____jwillen Qpenstellen. Men gelieve dit dan ui-
, ^ ^ terlijk 10 mei^a.s. op de gemeentesecretarie

pe NcVV.B, Avondvierdaagse zal in, Broek in Wa-jte melden.. De opgave van de gemeente dient
n.l. uiterlijk 13 mei a.s. bij het landelijk

der wordt de informatie onder de gemeentenaam
^ opgenomen. Het is ook mogelijk melding te ma--

.l/o Drijverj Buitenweeren 17j Broek in W'lsind. lEen van aktiviteiten die in en rond de monu-
•Verraeld moet worden: Naam, adres, postcode, [menten zullen worden georganiseerd. Het zal
geboortedatum en de hoeveelste keer dit j^a'ar /wellicht nodig zijn uit de grote hoeveelheid
v/ordt gelopen. Kosten: personen t/m 13 jaar idLnformatie voor de landelijke vouwfolder een
/ 4c,75j jaar e.o» f 3«75* Op vertoon van jkeuze te maken, zodat niet alles geplaatst

dmaatschapskaart I988 v«d. NHWB of NWB •o-.*-~'»k5Ln worden.

==COLLECTE==
De collecte t.b V. Nedo Hartstichting heeft
het mooie bedrag van f 23^8.03 opgebracht^
t.w. in Broek f I802.8O, Zuiderwoude f 3^9'^3
en. Uitdam f 173*80, Aan alle gevers en collec
tanten onze hartelijke dank.

Fonds ter bestrijding van-epilepsie:: De macht
van het kleine, afd. Broek. Aan contributie
en vele giften werd in I987 ontvarigen f I987.
en wel door mw^ Hopman f 1020; mw. de Gier
f 670.-; mw. Snit f 60.-;mw. Doornenbal f 231
hiervoor onze hartelijke dank. Daar deze afd.
haar 63 jarig bestaan wil gedenken, zal er
14 sept. 1988 een avond van de NCVB aan ,ge~
wijd worden. ledereen is hartelijk welkom.op
doze voorlichtingsavond.

j:





==DE BELMERMEER MOLEN==

Weinigen van onze xnwoners zullen deze molen
nog in zijn oorspronkelijke staat hebben ge-
icend. Maar nog altijd is aanwezig de onder-
bouw, staande op de Belmermeerdiok bij het
Bozenmeer. De molenstomp wordt nog gebruikt
als woning en voor de berging van de bema-
lingsinstalatie.
U zult het met ons eens zijn, deze reeds in
+ 1627 drooggemaakte polder; al is het maar
een kleine polder, is nog een van de weinige
polders, welke bijna nog in zijn oorspronke
lijke staat verk3erd« En het is een pracht-
polder. Hij werd drooggemaakt middels 3 el-
kander toemalende molens. In 17^8 werden de
ze 3 vervangeh door 1 grote molen, voorzien
van een vijzel. Einde van het molentijdperk
kwam ongeveer in 1912. De vraag is gesteld
kon deze molen in al zijn schoonheid maar
terug komen. :,Dat dat een schoonheid zou zgn
in ons Waterlands landschap is zeker.
Op initiatief van de Belangenver. Belmermeer
werd de Stichting Belmermeer Molen opgerichtj
De samenstelling van het stichtingsbestuur
is als volgt: J. Nierop sr., mw. Ans Stolk,
mw. Har^ebol-Kruse, P. Moelker, Burg. Koppe-
naal, Dijkgraaf W. de Boer en de heer L.
Breeder. Diverse instanties worden benaderd
voor het verkrijgen van de benodigde geld-
niddeleh. Wij zijn overtuigd, dat TJ wilt me-
dev/erken om de in ons Waterland passende mo
len te helpen realiseren.
Dus word donateur van de stichting Belmer
meer voor een bijdrage van minimaal / 23.-
per jaar, Donateur opgave is mogelijk bij
J. Nierop sr., De Draai 1, tel. I806 of bij
mevr. Ans Stalk, Belmermeer tel. 318I.
Hek, no, van de Stichting 31-07*13.293 bij

w RaboyBank. V/ij houden U dan op de hoogte
van de herbouw voortgang van de molen enz.

==VERLEENDE VERGUNNINGEN==
B en W hebben de navolgende bouwvergunningen
verleend.aan: 1. Gebr. Hoogendoorn voor het
plaatsen van een mestopslag op het adres

TT>erweg 1;
2. Gem. Broek in W'land t.b.v. fa. Schilder
B.V, voor het oprichten van een woning op het
adres Heemsweer 52;
3® H. Tijdeman voor het geheel oprichten van
een bijgebouw op het adres Wagengouw 3A;

B van der Zanden voor het geheel oprichter
-^^an een schuurtje op het adres De Breeck 23;

M.J. v.d. Noort voor het veranderen van
een woonhuis met garage op het adres Corn.
Roelestraat 3A.
Omtrent de mogelijkheid tot het maken van be-

-"T*. belt U naar Alg. Zaken, tel. I651

=gGROENE KRUIS==
Ten overstaan van notaris Mr. H.Th van der
-ug te Volendam heeft dinsdag 26-^-*88 de

uitloting plaatsgevonden van de obligaties
van "Het Groene Kruis" te Broek in Waterland.
Het betreffen de volgende serieletters en
cijfers: A t/m J nrs: 1 - 26 - 68 - 93 - 99.
Deze kunnen ter verzilvering worden aange-
boden ten kantore van de Rabobank, Nieuwland
27 te Brbek in Waterland

OPPASCENTRALE
Belt U naar mevr. D. Lillo,
Oosteinde 30, tel. I67I

==ANTI-HERINDBDING==
Schoolkinderen sturen Koningin verjaardags-
kaarten met "Blijf van mijn BroekP*

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag"van
koningin Beatrix werd zaterdag j.l. door
burgemeester J. Koppenaal de traditionele
aubade afgenomen in Broek op het "hordes"
Van het gemeentehuis.
Dat kon gelukkig nog, we hebben nog een eigei
burgemeester, een eigen vertegenwoordiger vai
de koningin. En dat. was ook de boodschap van
de kaarten geschreven door de kinderen van
Broek, Zuiderwoude en Uitdam: "Wilt u, konin
gin Beatrix ons helpen om dat zo te houden.
We willen niet heringedeeldl We willen onze
Broek behouden." Vandaar dat de kinderen ook

DE BROEK droegen.
Die broek met het vignet "Blijf van mjjn Broel
ontworpen door Anne Stienstra^ wordt het
symbool van al onze akties;
"Men wil ons gaan beroven,
beroven van de Broek.
Het is een samanzwering,
gezworen tegen Broek.
We moeten groter groeien,
dus groeien uit de Broek.
En wat we dus niet willen:
de billen uit de Broek!

Blijf van mijn Broek af,
blijf nu van mijn Broek!

Zo staat het in het lied tegen de herindeling
en zo voelen we dat ook. Door de Broek aan
het lijf te trekken, aan de waslijn te han-
gen of desnoods voor het raam te hangen,
kunt u een ieder laten zien dat u niets
voelt voor het opgaan van onze gemeente in
een groot Waterland.
In de week van de Tweekamp tussen Broek in
Waterland en Ilpendam ( van 28 raei t.e.m.
k juni) is bij elke activiteit een bakfiets
vol broeken aanwezig, zodat iedereen dit zo
noodzakelijke attribuut kan verkrijgen. De
prijs is f 2.50, maar als iedereen zich aan
dit minimum bedrag houdt komen we niet uit
de kosten, dus biedt u gerust tegen elkaar
op. Uiteraard kunt u ook een bedrag op onze
bankrekening overmaken ( 3IO7.715.52O van de
Rabobank Broek in Waterland).
Bij vobrbadt dank en u hoort gauw meer van
ons. We zullen in de komende periode n.l.
huis-aan-huis een informatieblad bezorgen
met op de achterkant ons vignet. Hangt u di-i-
massaal voor de raraen!!!
De werkgroep bestaat uit:
Trix Blufpand (tel.3120)
Han Buwalda (1257)
Tjerk Doornenbal (1275)
Letta Kingma-Willemsen (1517)
Gees Leegwater (1339)
Nico Scheepmaker (l4ll)
Manja Verhorst- van Leeuwen (1^85)

GEZINS- EN BEJAARDENHULP
Aanvragen voor hulp:
Volendam, Narcissenstraat 36,

02993 - 6^283
Purmerend, Waterlandlaan 67,

02990 - 27527
dagelijks van 8.30 - 10.00 uur


