
23 augustus 1990 no. 1027

UITT*AM DERWOUD

BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==
t/m22sep Exp.Broekerhuis F.Roskam+dol.Croix
23aug St-Belmerraeermolen vaar- v/andeltocht
27aug-9sep Collecte Ned. Kankerbestrijding
28aug Bejaardensoos Uit met de bus
3sep Spreekuur B en W
8sep Gyniver.Sparta Wandeltocht
8sep St.Belraermeermolen vaar- wandeltocht
8sep Open monumentendag

T^sep Open dag Zeilkamp "Waterland''
17-23sep Collecte Prinses Beatrixfonds
22sep OUD PAPIER
22sep-27okt Exp.Broekerhuis H.Hoogland
2^-30sep Collecte Nierstichting
lokt Spreekuur B en W
8-l^okt Collecte Geestelijk Gehandicapten

lOokt Bibliotheek Kinderboekenweekfeest

==SPREEKUUR B & W==
Het maandelijks spreekuur van B en W is op
3 September a.s. ora 19.00 uur, De Erven 2.
Zitting heeft deze keer de heer Kingma

==DONATIEKAARTEN B.G.=
Wilt u iedere 14 dagen een Broeker Gemeen-
schap in uw brievenbus? Maak ons dat moge-
lijk door een donatie van f 7.50 te geven!
In de loop van augustus en September komen
er raensen aan de deur om u een donatiekaart
aan te bieden. Stel ze niet teleur en zorg
ervoor dat de Broeker Gemeenschap ook na de

Mededellngenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

=:=FEESTWEEK 1990==
I1990 bracht ons weer een geslaagde feestweek!
jNet als vorig jaar prachtig weer en heel veel
'deelnemers aan de diverse onderdelen, o.a.
jruim 200 fietsers, + 100 straatlopers, 220
prutlopers, + 130 kinderen die spelletjes
deden, ruira 120 plaatJeszoekers en heel veel
kaarters. De competitie, 13 deelnemers, was
tot het eind toe heel spannend, ook dit jaar
werd de winnaar pas bekend na het laatste,
verplichte, onderdeel (sttenwerpen). Het be-
stuur van de Broeker Gemeenschap wil een ie-
der die op wat voor manier dan ook zijn me-
dewerking heeft verleend heel hartelijk be-
danken. Vooral de boeren, die toch maar weer
bereid waren hun weilanden en sloten beschik-

baar te stellen voor de Land over zand. De
jpublieke belangstelling was groot.
iJammer dat sommige mensen menen dat feest-
Ivieren bestaat uit het naar beneden halen en
Ivernielen van het spandoek Feestweek. De
IBroeker Gemeenschap had dit spandoek (/750.-)

====[ jjet aangeschaf t en ziet geen kans dit bedrag
nogmaals voor dit doel uit te trekken.

==VOLKSDANSEN==

Woensdag 3 September starten we weer met
Volksdansen. We zijn verhuisd van het Broe-
kerhuis naar Broekerhaven, De Draai ?• De
tijd is nu van 10,30 tot 12,00 uur en we

,starten met een gezellig kopje koffie, dan
herindeling by u in de bus kan blijven koraenljde stoelen aan de kant voor veel gezellige

dansen uit de hele wereld. Nieuwe leden kun-
nen we goed gebruiken, de leeftijd is vanaf
+ 43 jaar. We hopen op uw korast in Broeker-
haven, Jannie de Klerk, tel. 3IO8 voor inl.

! ==S.D.O.B.==
I Het voetbalseizoen nadert weer met rasse

==KLVBRJASSEN==
Maandag 3 September 1990 gaat de Klaverjas-
club K.B.W, weer van start in het Broeker-
huis. I,v.ra. een korte vergadering graag
19.30 uur aanwezig zijn. Nieuwe leden zijn
natuurlijk van harte welkom. Tot ziens op
3 September. I schreden, Zondag 2 September is de eerste
~~~~ ==E.H,B.O. CURSUS== ====j corapetitieronde voor de senioren. Voetballen
Eerste Hulp Bij Ongelukken kan levensreddendj en gezond, dus een ieder die ge-
zijn, Vooral de tyd v66r de komst van een i 2 x ^3 minuten bezig wil zijn, is wel—
arts of ambulance is erg belangrijk. In ! balletje mee te trappen. Doen!!
Broek in Waterland kunt u deze levensredden-| telefoon en draai nuramer 3279i Carla
de handelingen leren, E.H.B.O.—vereniging !Andringa, en meld je aan als lid, als het
Broek in Waterland start in het wintersei- ' ^ September, dan speel je die
zoen een cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken. ! zondag meteen al mee»
Voor verdere inlichtingen kunt U bellen
naar: Gre Honingh, I986 of Joke Regeling,
tel. 1973.

==WOONRUIMTE==

:=NAAILES==
'i We beginnen weer met naailes. Maak je eigen

____ kleding, lukt dat niet, bel dan I626,

Studente zoekt woonruimte in Broek, tel. 3^18, b.g.g. tel. 3120,, op korte terraijn.





4"
==UITSLAG GOMPETITIE FEESTWEEK==

67 punten
65 punten
61 punten
60 punten
59 punten
59 punten
59 punten
57 punten
56 punten
51 punten
50 punten
47 punten
42 punten

==VE50NTREINIGING GARAGE KBLDERMAN== i

In het huis-aanhuisblad "Prettig Weekend" i
van 17 augustus Jol. heeft u een artikel j
aangetroffen onder de kop "BP-benzinesta- •;
tion in Broek in Waterland zo lek als een 1
mandje", Dit artikel suggereert dat do grond,
nog steeds wordt verontreinigd door diesel- 1
en euro-benzine uit lekkende benzinetanks
bij garage Kelderrnar aan de Parallelweg«
dit is n i e t w a a r ! t
De eind 19bb geconstateerde verontreinig-
ing openbaarde zich via de riolering# Hier
op is direct actie ondernoraen en nog steeds
wordt door een zuiveringsinstallatie de
riolering gezuiverd. Daarnaast zijn de tanks
waardoor de lekkage ontstond dadelijk^^leeg-
gezogen en buiten werking__gesteldo
Tot op heden zijn de bewuste tanks niet in
gebruik. _ _ j t
iTe sanering van de verontreinigde grond zal
-.aar wij hopen in 1991 door de provincie
ter hand worden genomen.

1. Steenwerpers

2. Keeperman

3. S.D.O.B.

4. Jeugd doet Leven
5. Tennis

5. Pet-Boys

5. Brandv/eer Broek

8. Klaverjasver.

9. B.B.C«

10, De Leek

11. F-side

12. Brandweer Uitdam

13. Bejaardensoos

==TAFELTE]^NI3SEN==

Xedere woensdagavond van 19«00 - 20^00 uur
i;?'feltennissen voor de vanaf 7
o^l.v. een trainer. Kosten: / 36.- per half
jaar. Plaats: Gyranastieklokaal van de o.b.s
ledere woensdagavond recreatief tafelten-
...issen voor volwassenen van 20.00-22.00 u.
Voor inlichtingen: tel. 3191•

=:=OPEN DAG 2EILKAMP WATERLAND== j
on zaterdag 15 sepnember a.s. organiseert |
Zeilkarap/Kanocentrum "Waterland" (voorheen j
"De Turk") een OPEN DAG, waarvoor alle in- |
woners ouder dan 12 jaar van de Gemeente j
Broelc^in V/aterland van harte zijn uitgeno- j
digd. Zij kunnen dan eens kennis maken met |
het reilen en zeilen van die zeilschool j
met die "rare" bootjes en de raensen, die |
daar met al die groepen alsmaar in de weer |
zijn. De dag begint om 10.30 uur op het
kampterrein aan de Drs. J. van Disweg met
een diaserie, waarna er met de hoten (o.l.
V. de enthousiaste instructeurs) een vaar-
tocht naar Monnickendam wordt gemaakt. De
boten worden om plm# l6,00 uur weer terug
verwacht in Broek. Opvarenden (max. 100
personen) dienen een lunchpakket/drankje
en regenkleding zelf mee te nemen. Er zijn
geen kosten aan verbonden eh U kunt zich op
geven tot 10 September bij Jan Mens of D^-
sirde Henkes van het zeilkamp: tel.3209*

==C0LLECTE .KANKERBESTRIJDING==
Ook dit jaar zetten raeer dan 90.000 collec-
tanten zich in voor de kankerbestrijding in
Nederland. Tussen 27 augustus en 9 Septem
ber kunt u een collectant aan de deur ver-
wachten.De collectant is in het bezit van
een machtigingskaart. U kunt hiernaar vra-
gen alvorens u uw bijdrage aan de collectant
meegeeft. V/ilt u meer weten over het werk
van de Nederlandse Kankerbestrijding, lees
dan de brochure die u 6en dozer dagen in de
bus krijgt.Het voorlichtingscentrura is be-
reid.mogelijke vragen voor u te beantwoor-
den: gratis tel.no.: 06-022 66 22. Adres:
Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam.

==V0ETPUZ2ELT0CHT=^

Ingeleverd 101 formulieren, 33 volwassenen
en 8 kinderen (waaronder een van 11 maanden)
hadden alles goed. Na loting kwamen de vol-
gende winnaars uit de bus: A.Nooy, Binnen-
weeren 10, fara. van Vugt, Wagengouw 9o>
J.C. Visser, Buitenweeren 5? dit waren de
volwassenen. Een kinderprijs gewonnen door
Jesse van Loon, Hage VJeer 26c, 10 jaar.
De antwoorden: ^
I7""DoorIcijk'"schoolpad vanaf Nieuwland
2. Tussen Posch en Pels
3. Vogelhuisje hoek Dorpstraat/Laan
4. Havenrak 9

Laan I8
Politic Bureau Nieuwland 37
Roomeinde 30, Kamminga
Laan 4

9. Oosteinde 12
10. Neeltje Pater, Dorpstraat 4
11. Laan l4
12. Doorkijk achterzijde^^Coco/Witteveen
13i Dorpsstraat 20/22/ Farber

Leeteinde 1
Roomeinde 4l
Laan 22

17. Leeteinde 8
18. Moerland 21 / Waterdrinker
19. Kerk ingang Zuidbeuk/ Kerkplein 13
20. Keerngouw I6 / Tinkelenberg
21. Dorpsstraat 11/13 Pannekoekenhuis
22. Leeteinde 5
23. Reclaraezuil voor Ploeger, Nieuwland 23
24. Oosteinde 1
25. Keerngouw 3» Scheepmaker
26. Havenrak 3
27. Hoek Oosteinde/Moerland

Antwoorden vragen^competitie

8 december 1989
1826 - school - 1833
Baas van een kermistent
1888 - 1932 - 30 September 1956
1956
Marskramer/venter met lapjes a.d. deur
Hij of zij helpt

8. Aan de schroeven
9, Statenbijbel

5.
6.

7.
8.

14.

15.
16.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

==BIBLI0THEEK==

Middelbare scholieren ook in de Broeker Bi-
bliotheek vind je boeken voor je Nederlands
Franse - Duitse of Engelse lijst. Qittrek-
selboeken kunnen ook geleend worden. Er zijr
kranteknipsels over Nederlandse schrijvers.
==== Inl. tel. 1201. ====


