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=:=AGENDA=:=:

27 okt Cud Broek lezing door Prof H. Pley
28 okt Raad van kerken gespreksavond

wereld-delen

29 okt Koeperman Interpolis bridgetoernooi
31 okt Jeugd Doet Leven Open Middag

4 nov NCVB Reis door Lapland
4 nov Gemeente informatie busbaan

Broek-Monni ckendam
6 nov Suyderwou's Historie
7 nov oud papier
7 nov Gemengd Koor receptie 100 jaar koor

10 nov griepvaccinatie
11 nov Sint Maarten

12 nov Plattelandsvrouwen met de rugzak
door China

12 nov informatie-avond Belmermeermolen
14 nov Guderensoos Bazar

14 nov-2 jan Exp.B.H. B.Dorresteyn-G.Appel
15 nov Broeker Concert Kerkkoor Credo

19 nov Nut over Mozart

20 nov Gemengd Koor Jubileumconcert
21 nov Sinterklaasintocht

21 nov Broekpop Hans Dulfer
21 nov Gemengd Koor Jubileumconcert
26 nov Koeperman Interpolis Bridgetoernooi

9 dec NCVB Adventsviering
12 dec oud papier
17 dec Plattelandsvrouwen Kerstviering
18 dec Kerstzangdienst Br.i.Wat.19.30 uur
19 dec Klaverjasver. Kerstklaverjassen
20 dec Gemengd Koor Kertsconcert

BRIDGECURSUS

iridgecursus deel drie, van start tot finish,
legeven door Cees en Chaya Sint op dinsdag-
vond.Start in November. Direct opgeven,
•el. 1709.

NIEUWS VAN DE GUDERENSOOS

at was het zaterdag 17 okt een mooie middag
n de N.H.kerk met de "Twaalf Rovers" uit
blendam.Degenen die er niet waren hebben veel
emist.Dinsdag 3 nov. houden we onze jaarver-
adering met een nasi- of rijst met gebakken
ismaaltijd.(U krijgt nog bericht).En dan op
aterdag 14 nov. onze BAZAR,waar wij heel veel
roekers hopen te begroeten van 13.00 tot 17.00
ur in het Broeker Huis. Heeft u nog wat spulle-
jes voor ons of iets voor het rad van avontuur?
raag op de bekende adressen afgeven of even
ellen naar 3336,1452 of 1218.Bij voorbaat dank.

j ==KOEPERMM==:

IInterpolis bridge Op donderdag 29 oktober
j a7s7*"woi?3t"*door B.C.Koeperman in Het Broe
ker Huis weer een voorronde van het 23e

1 Interpolis bridgetournooi gehouden.
5Aanvang: 20.00 uur. Inschrijfgold f 10.--
{ per paar. Inschrijven bij Lies Dobber,
]tel. 1513.

it ==N.C.V.B.==

Op k november komen de dames J. ten Oever-
Kuperus en J.A.Groot vertellen over:
Onze reis door Zweden, Finland en Lapland.
Lapland, gebied in Noord-Europa, dat staat-
kundig behoort bij Noorwegen, Zwgden, Fin-<.
land en Rusland. Ca. 1 miljoen m arctisch
klimaat. De bevolking, de Lappen, is een
nomadenvolk van Mongoolse afkorast.

GRIEPVACCINATIE

De jaarlijkse griepvaccinatie zal plaats-
vinden op dinsdag 10 nov. 19.00 uur,plaats
praktijk Dr. Neys Havenrak 19.

HIT HINDELOPEN

Beste Vrienden, Dit jaar zijn mijn vrouw en
ik 50 jaar getrouwd.Een halve eeuw deelden
wij lief en Ieed,zoals het altijd zo mooi
gezegd wordt.Lief en leed,in elk geval was
het nooit saai.Maar dit terzijde.Het grootste
deel van die halve eeuw hielden wij ons bezig
met het wel en wee van de huisartsenpraktijk
in Broek in Waterland en met die praktijk,net
als in ons huwelijk,deelden wij eveneens lief
en leed.Het was een mooie tijd en elke dag
missen wij die praktijk toch nog een beetje.
Minstens elke week halen wij er nog herinne-
ringen aan op.Daarom waren wij aangenaam ver-
rast met de vele gelukwensen,die we uit de
vroegere praktijk in mei kregen toegestuurd.
Het deed ons goed te merken,dat we nog niet
helemaal vergeten zijn.Langs deze weg hier-
voor onze hartelijke dank.
C.A.J.den Hartoog-van IJzerloo,C.den Hartoog

Wilt u geboorte-huwelijk of overlijden in
be Burgerlijke Stand van de Broeker Gemeen-
schap vermeld zien:een berichtje naar Bui
tenweeren 17,1151 BE BROEK IN WATERLAND.

Klokluiden bij een geboorte: Neemt u
contact op met Cees Oud, tel. 1235, b.g.g.
Jan van Riessen, tel. 1896.





HOE STAAT HET MET DE VOLGERMEERPOLDER?

Een bericht van bet Burgerkomitee

WEINIG NIEIMS

In de afgelopen twaalf maanden is niet veel veranderd ten aansien
van de Vo 1gej^nmeer. De pirovinciale werl^groep die zicb tnet de sanefing
van de voormaiige belt bezig houdt heeft in die periode diie keer
vergaderd. Het Burgerkomitee VuiIstortplaats Volgermeerpolder was
daar steeds aanwezig. In december 1991 werd er de brief van milieu-
minister Alders besproken, waarin deze instemde met de saneringskeu—
ze en het plan van aanpak. Daarmee werd bereikt, dat de (toch al
niet te vlotte) gang van zaken wat kon worden versneld. Oorspronke-
lijk Wilde het ministerie dat er eerst een proeffase zou worden
ingebouwd. Op basis van de resultaten daarvan zou moeten worden
bepaald hoe de rest van de belt zou worden geisoleerd. De minister
heeft er nu mee ingestemd dat de eerste fase direct wordt gevolgd
door de tweede en dat er in die tweede bijstel1ingen op de plannen
komen op basis van de ervaringen in de eerste fase. Maar voordat die
eerste fase kan starten moet er nog heel wat voorbereidend werk
worden gedaan. Bovendien gaat die eerste fase ook wel enkele jaren
duren, maar er gebeurt dan tenminste eindelijk wat.

DE GELEPELDE VATEN

Het Burgerkomitee heeft erop aangedrongen om de opgelepelde "vaten"
met chemisch afval zo spoedig mogelijk af te voeren. De vaten zijn
in 1981 ooit verwijderd van de oppervlakte van de Volgermeerpolder.
De ruim 1100 vaten zijn verpakt in plastic en vervolgens in scheeps-
containers op de belt verzameld. Die containers staan er nog steeds
en beginnen sterk te roesten. Het chemisch afval in die vaten moet
worden verbrand door de Afvalverwerking Rijnmond (AVR) en die wi1
het alleen in vaten van 60 x 90 cm. Daarom moeten ze dus op de
Volgermeer worden ingepakt. Dat wordt een heel gedoe. Er moet een
loods voor worden opgezet waarin een zogenaamde shredder—machine
komt te staan. Deze machine moet de inhoud van de buidels. langzaam
draaiend, vermalen en door een trechter in eronder staande vaten
laten vallen. Dat moet allemaal zodanig worden gedaan, dat er zo
weinig mogelijk stof en vuiligheid kan vrijkomen voor de mensen die
er aan werken en voor de omgeving uiteraard. Die machinerie komt zo
ver mogelijk van de bewoonde wereId te staan, dus op zo veilig
mogelijke afstand van alle omwonenden. Het plan hiervoor wordt nu
uitgewerkt door de Grontmij, daarna vastgesteld in de werkgroep en
door de provincie. Daarna moet de minister er nog over beslissen en
het geld vrijmaken. Aannemers moeten er ook nog een offerte voor
maken, dus voor eind volgend jaar wordt er niet mee begonnen. We
hebben bovendien met de werkgroep afgesproken dat deze niet
de warmste en droogste maanden van het jaar zou worden geklaara.

in

maar in de herfst of de winter, als er
natter en kouder de lucht, des te mindere kans of stof en stank
met de kleinste kans op overlast.




