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BkOEKEk- GEMEENSCHAP 
OR(3J&AN VAN D STICJ-fl'ING UDI L)ROEKJER GEMEENSCHAP" 

= COMITE FEESTWEEK BROEK IN WATERLAND = 	=== VLOOTDAGEN DEN HELDER 
Als dit blad bij U verschijnt duurt hot nog Ook dit jaar weer worden in Den Helder de 
slechts 1 week en dan hebben we weer de 	z.g.Vlootdagen gohouden.Gedurende deze da 
Broeker Feestweek en Kermis.De boofdpunten gen zijn de anders ontoegankelijke marine-
van het programma zijn TJ menen wij genoeg- terreinen voor het publiek opengesteld. 
zaexnbekend.Voor de goede orde laten we zei:  Men kan enkele Marineschepen bezoeken(w.o. 
nog even de revue passeren. 	 de "KARELDOORJVLAN"),or zijn demonstraties 
Zaterdag 3 aug: Openluchtbal. 	 door de Marine-Luchtvaartdienst,vertoning 
Zondag  4 aug : Auto-en Motorrally. 	van marinefilms etc.etc.De toegangsprijzen 
Maandag 5 aug : Non-stop muziekprogramma: zijn byzonder laag:f 0.10 voor ieder te be 

	

:Dinsdag 6 aug.: Bridge-drive, 	 zoeken schip,! 0,10 voor een rondvaart 
Woensdag 7 aug: Idars,showband en turnen, 	door d.ehavens,f 0.25 voor de marinefilms.::  
Vrijdag 9 aug 	Voetbalwedstrijd. 	 Dit evêfteilient speêlt zich af op vrijdag 9 
Zaterdag 10 aug. Fietsenral1y,kind.erspelen en zaterdag lOâi)gustu.Men kan de gehele 
Denkt erom dat 11 zich tot uiterlijk zater- dag teechb. 
dag 3 aug.bij Caf6 Concordia kunt opgeven ===== 	S  
voor de Bridge-drive.Volgond.o week op 	 ==== 	D 0 IT C H E N. 
2 augustus zullen wij met een extra editie In verband met mankementen aan de douche- 
van deze Broeker Gemeenschap uitkomen, 	installatie in het Broeker Huis kan helaa 
Hierin zullen uitvoerig de programma-pun- tot nader order van deze installatie geen 
ten toegelicht worden. 	 gebruik worden gomaakt.Zodra de zaak her- 

steld. is,zal daarvan mededeling worden 

	

WONINGBOUW. === 	 gedaan. 
Zoals IT weet,is een bescheiden begin ge- 
maakt met de uitvoering van het uitbrei- 	=== JEUGD - VAKANTIE. 

dingsplantHavenraku.De fundamenten van de 	Ik ben erg blij met het stukje '1vakan±i" 

eerste vier woningen zijn gelegd. In de 	in de Broeker Gemeenschap en de oproep 

laatste  raadsvergadering is besloten tot tot de ouders om te zorgen dat de vakan-
het doen bouwen van nog tien woningwetwo-::ties voor de jeugd zo goed mogelijk moet 
ningen(het toegewezen volume voor ditj 	verlopen.Dit is een moeilijke vraag want 

Nu bestaat er wellicht een mogelijkheid om onze jeugd is op de straat aangewezen,en 
tegelijk met deze tien woningwetwoningen 	toch zijn er vele plaatsen in ons dorp waar  
nog een blokje van twee particuliere wo- de jeugd een leuk speelveld kon hebben in 

ningen te bouwen.Voor gén daarvan is reeds de vorm van een kleine speeltuin b.v.een 
een bestemming.Degenen,die interesse heb- zandbak,een klimkooi,wat kan men met een 
ben  voor de tweede woning,kunnen hierover balk van 5 meter en 2 palen al een aardig 
inlichtingen verkrijgen ter gemeente-secx- wipwap maken, en een rolton van een ben-inlichtingen 

 zekerheid hieromtrent is zinevat.De ouders moeten de schouders er 
er nog niet(dat hangt van andere instan- onder zetten en dan kan er veel tot stand 
ties dan het gemeentebestuur a),doch de- komen.Natuurlijk zijn er meer evenementen t 

zerzijds zal getracht worden de benodigde verwezelijken,een knobbeltocht per fiets, 
goedkeuring erop te bekomen.Deze mogelijk- een viswedstrjd,een fiimmiddag(toezegging: 
heid bestaat alleen voor diegenen,die het- Kwatta 20-21-30 aug. )Maak niet alleen een: 

zij reeds in de gemeente wonen,hetzij ei.oi, feestweek voor d.e groten doch ook een 
wonen,doch hier hun werkzaamheden hebben. prettige vakantie voor onze jeugd. v.K. 
Om alle misverstand te voorkomen:het gaat Opm.redactie:Wij hebben vernomen,dat de 
dus om bouwen voor eigen rekening maar in Voetbalvereniging SDOB thans een jeugdoom:  
samenhang met de gemeentelijke bouw. 	missie heeft.Is de bovenstaande suggestie 

niet iets voor deze commissie om te 
BER KEFF , Laan 44 ,voor rijwielen 	overwegen? 
en Bromfietsen. 	100% service. 	 ===== 



	

vervolg VUUTTISBELT = 	
BTJRGER.LIJKE STAND.  

'hij bepleitte vernietiging van de vergun- GEB0REN 
ning van GecI.Staten,waarna de vergunnings 	 Karin dochter  aanvrage geweigerd diende te worden,of an- 	 c j  Vss 	

er van J.Boonders en 

ders aanvaarding van de vergunning van Am- 	 E i j. , zoon van Ph.Ewouds en s er4.am,maar dan met de tekst van de ver- 	 J. Dijkstra.  :gunning van Ged.Sta-ten,en deze hier en 	GETR0UWD 	
a. 

daar nog wat verzwaard".0 ziet,hoe verwar- 	 Mulder,Jacob, oud 27 jaar en 
rend en verward het ±s.Degenen,d.ie menen, 	 Pronk Jannetje, oud 24 jaar. 

::dat Ged..Staten de vergunning hadden moeten 
weigeren of zwaardere voorwaarden hadden 	 J E U 0 D S P A A R W E T 
moeten stellen,hadden volop gelegenheid 	 (Zilvervloo-t) 
om bij de Kroon beroep tegen do beschikking Hieronder een uiteenzetting inzake de moge-
van dat College in te stellen. Of men dit ljkheden van cie Jeugd.spaarwet met de be-
doen wilde ,moest ieder voor zich uitmaken. langrijkste voorwaarden hieraan verbonden: 
Waarom dan deze verwarrende tussenfase, 	De leeftijd voor deelname is minimum 15 jaat 
waarbij het dus niet in de eerste plaats 	en maximum 20 jaar.De overeenkomst kan wor- 
ging om de vraag,ond.er welke voorwaarden den aangegaan voor 6 jaar eventueel ook 
de belt eventueel zou kunnen blijven be- :voor 9 jaar.In de overeenkomst wordt door 
staan,maar om de vraag,welke van de ver- de spaarder verklaard dat slechts bij 69n 
gunningen(nsteram of Ged.Staten)nu eigenbankinste11jng  een overeenkomst inzake de 
lijk gold.He± gemeentebestuur stelde zich Jeugdspaarwet is aangegaan. 
in deze kwestie op het stand.punt,dat voor- Per 31 december van ieder jaar eindigt een 
al duidelijkheid gewenst was.Door de door spaarjaar.Indien dus de overeenkomst in de 
Amsterdam ingetrokken vergunning weer op loop van een jaar is aangegaan dan eindigt 
het tapijt te brengen,kon alleen maar on- reeds het eerste spaarjaar op 31 d.ec.d.a.v. 
dui&elijkheid ontstaan.Welke vergunning 	De minimum-inlog per keer is vijf gulden. 
geldt nu?.Naar onze meiing de vergunning Het minimum te sparen bedrag is f 30.-- 
van Ged,,Staten zolang zij niet in beroep 	per spaarjaar en. het mximum te sparen 
gewijzigd wordt.En dat is dezerzijds voor 	bedrag is f 200.-- per jaar. 
de Raad van State betoogd,zowel op grond., In de loopvan een spaarjaar kan slechts 
van de wet als op grond van de logica. 	ggnmaal geld worden opgenomen van de jeugd- 

......................... .................:parrekeningaochin geen geval meer als 
......'.................................jy dat spaarjaar jsingelegd.Aafl het eind 
...  van ieder spaarjaar moet minstens een zoda 
...... .................. ...'...'.'.. 	nig spaarkapitaal zijn ingelegd. overeenko- 
.....................• ............ 	mende met het aantal verstreken spaarjaren 
..................................••'• 	maal f 30.-- exclusief rente. 

Onjuist is dus de mening,hier en daar ver- Over het gespaarde kapitaal wordt momen-
breid,clat het gemeentebestuur betoogd zou' teel 3- % rente vergoecl.Bij beöincliging van 
helben volmaakt gelukkig te zijn met de 	een spaarovereenkomst welke aan de gestelde 
vergunning van Ged.Staten. Het spijt ons g 	eisen heeft voldaan wordt het gespaarde 
dat de kwestie"Vuilnisbelt"verworden is 	bedrag geheel terugbetaald verhoogd met 
tot een juridische haarkloverij.Nadat. door een premie van 10% hetgeen wordt berekend 
gemeentebestuur en bevolking tezamen is 	over kapitaal + gekweekte rente afgerond 
geageerd,is toch waarachtig wel succes 	p gehele guldens. Bij overlijden van 
geboekt.Vele instanties zijn wakker gewor- der ouders kan de spaarovereenkomst binnen:  
den en hebben erkend,dat de situatie drin- 69n jaar na dat overlijden worden boöindigd 
gend verbetering behoefde.Deze erkenninC met behoud van de 10% premie. Bij huwelijk 
is geconcretiseerd in een vergunning met van de spaarder kan de overeenkomst binner 
duidelijke en scherpe voorwaard.en,Dat het 	96n jaar na dat huwelijk worden beöindigd 
tot ons aller taak behoort toe te zien OP met behoud van de 10% premie ,mits er drie 
de naleving daarvan en eventuele tekort- spaarjaren voltooid zijn.Het geld op de 
komingen te signaleren,is duidelijk. 	jeugdapaarrekening is niet geblokkeerd en 

:Dezerzijds zal dan het nodige worden ge- 	er kan vrijelijk over beschikt worden.Ond.er 
daan om tot afdwingen van het nakomen der bepaalde omstandigheden kan dit het beöin 

:voorwaarden te gerakon.Eaar niemand vandigen van de jeugdspaarovereenkomst tenge-
ons is gebaat bij een gang van zaken,zoals volge hebben.Heef t men op dat ogenblik 
die zich nu heeft vorged.aan. 	te B 	nog geen recht op promie,dan gaat dit 

recht voorgoed. verloren. 

KERKDIENSTEN 	 Ieder die in de toekomst dus de leeftijd 

ZIJIDERWOUDE: 	 . 	 van 15 jaar bereikt kan zich dus aanmelden 

28 juli: 10 uur v.m.Eerw.heer A.J.v.d. 	vopr een spaarovereenkomst inzake cie 

	

Drift van Amsterdam W. 	 jeugd.spaarwet. Bij aanmelding een deugdelijk 

	

4 aug.:  7.30  uur n.m.' Ds.B.Elzinga 	indefltiteitsbeW).JS meebrengen,zoals, trouw- 

11 aug.: 10 uur v.m. Ds.B.Elzinga 	boekje van de ouders,rjbewijs,paspoort of 

18 aug.:' 7.30 uur n.m. Ds.B.Elzinga. 	iets dergelijks. 

UITDAM: 	Coöperatieve Boerenleenbank 
28 juli: 7.30 uur n.m.Eerw.heer A.J.v.d. 	' . 	Broek in Waterland. 

Drift van Amsterdam W.  
C.Nooy kassier, 

4 aug.: 10 uur v .m. Ds.B.Elzinga 
11 aug.: 7.30 uur n.m. Ds.B.Elzinga' 
18 aug.: 10 uur v.m. Eerw.Hr.A.J.v.d..... 

...................DriftvanAmsterdam 	.. ............- .................................................................................................. 


