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OP-GAAN VAN DE STICHTING D1 DROEJR GEMEENSCHAP 

	

Wij gaan (voorlopig) toch maar door! 	Gemeenschap" te trachten dit eens te be- 
Na de verschijning van ons vorige nummer praten. We moeten de B.G. zien als spil 

	

:Zijfl een aantal reacties binnengekomen, 	van onze verenigingen. Er is in onze ge- 
zowel mondeling als schriftelijk, waaruit:meente een groep die actief overal aan 
blijkt, dat toch prijs gesteld wordt op 	mee doet, maar er is nog een te grote 
het behoud van ons blad. Dat is prettig. groep die passief is. En dit zijn meest 
Er is nu ook een grote hoeveelheid copy diegenen die het grootste commentaar ove'. 
bij ons gebracht. Ook dat is prettig.Maar al op hebben en van niets een rel probe-
waarom moet dan eerst de noodklok worden :ren te maken. Het is juist deze groep die: 
geluid? Reageren wij alleen nog maar op : ik wil aansporen om mee te gaan doen.Aan 
sterke prikkels? Enige verenigingen heb- handtekening verzamelaars hebben we niets: 
ben nu toegezegd regelmatig voor copy te maar wel om ons te zeggen van "kunnen we 
zullen zorgen. Waarom kon dat eerder nie?dit of dat niet eens doen", of, zouden 
Om een paar voorbeelden te noemen: Het 	we het niet beter zo doen". Als er een 
:Roode Kruis organiseerde een plasma-andvergadering van de B.G. is komt U om Uw 
in het Broeker Huis Heeft U er iets van plannen op tafel te leggen. Zo kunnen we 
gezien in de Broeker Gemeenschap? Volks- komen tot een goede verstandhouding en ik 
onderwijs gaf een toneeluitvoering van 	ben er van overtuigd, dat we op deze ma- 
schoolkinderen. Geen aankondiging gezien nier zeker weer uit onze moeilijkheden 
in de B.G. 	 zullen komen. Het zal een teleurstelling 
De fanfare in Zuiderwoude gaf j.l. zater-voor velen zijn als de "Broeker Gemeen-
dag een uitvoering. Niets van gelezen in schap" niet meer in onze brievenbus zal 
ons blad. En daarvoor is ons blad nu juist!verschnen. De eerste greep eens per veer-: 

:Hoe het ook zij, wij gaan, gesterkt door tien dagen is juist dit blad. Daarom: 
wat wij hoorden en lazen, verder. Althansniet stoppen er mee! Ik weet dat het 
Voorlopig verder. Er wordt op het ogen- moeilijk voor II is bij gebrek aan copy. 
blik gewerkt aan nieuwe statuten voor de Hiervoor een paar suggesties. Men wil in 
stichting Broeker Gemeenschap. Als die 	Broek graag een Tennisbaan, Zwembad, Speel-::  
gereed zijn, zal een nieuw stichtingsbe- tuin, Gymnastieklokaal, Wijkgebouw, ruim-
.stuur kunnen optreden en dat bestuur moette voor onze verenigingen die in de zomer 
•: dan maar over de toekomst van ons blad 	zaalruimte moeten hebben. Aanlegsteiger 
beslissen. En in die tussentijd verwach- voor jachten b.v. bij het nestje. Als zij,: 
ten wij gaarne, als steeds, Uw copy. 	:die' hier belangstelling voor hebben eens • - - -  

Geachte Redactie -Red. copy zouden leveren, maar dan wel zo, dat: 

U stelt ons als inwoners van Broek in Wa t plan financieel uitvoerbaar is en de 

terland in de gelegenheid commentaar te plaats aanwijzen waar het zal moeten ko-
leveren op de 11 Broeker Gemeenschap" van men, aan U doorgeven ter publicatie, heeft 

•6 maart j.l. Ik wil beginnen met net alsU copy genoeg. Met dank voor plaatsing. 

U ni'n teleurstelling uit te spreken over 	 J. v. d. S. 

het gebrek aan belangstelling op avonden 	 Mijne heren 
ie georganeseerd worden. Dit i.s een bit-Naar aanleiding van Uw schrijven in de 

tere pil die we steeds moeten slikken, 	Broeker Gemeenschap wil ik al diegenen 
als men bedenkt, dat dit tijd, moeite en die zich nog altijd beijveren om iets op 
geld kost. We doen dit niet voor ons zelftouw te zetten een pluim op de hoed st&en.: 
maar in het belang van onze gemeenschap. Want er is echt wel veel voor nodig om 
We kunnen als organisatoren wel zeggen: daar de moed voor op te blijven brengen.Ik: 
"We stoppen er 	maar dan is er nietszou U dan ook willen vragen (smeken haast): 
meer. We hebben de tijd gekent dat we al_Pm er toch maar mee door te gaan, anders 

les konden doen en iedereen deed mee. Nu wordt het toch wel een dode boel. En we zullen toch wel eens uitgekeken raken op 
:5 het 't tegenovergestelde. Dit hebben het T.V.scherm. Wat Uw veertiendaags or- 
we meer meegemaakt, maar toen hadden we 
heen 11 Broeker Gemeenschap". Daarom is nu gaan aangaat, dit wordt bij ons zeker niet: 
e tijd aangebroken om via de "Broeker- ongelezen weggegooid. Uw artikel las ik 



in de bus naar A'dam want die bewuste 	cursis"Huiselijke Ziekenverzorging" in 
dag moest ik daarheen en ik had de net :Uitdam. De eerste les werd reeds op maan-
ontvangen post,waaronder de Broeker Ge- dag 16 maart j.l. gegeven,'s avonds om 
meenschap, in mijn tas gestopt. inplaats 8 uur in de o.l.school te Uitdam. De cur-
van het tot de avond te laten liggen.VJatsus bestaat uit 6 lessen en het cursus- 
het volmaken van het blaadje. betreft, 	geld bedraagt f. 3,50 per persoon. Deze 
lijkt mij ook wel moeilijk en daar kan ik cursus wordt gegeven door Zr. Crouse uit 
U dan ook niet bij helpen, want daar heb Broek in 1aterland. Dezelfde cursus komt 
ik geen knobbel voor.Maar volgens mij moe- in september in Zuiderwoude. 
ten er in Broek zeker zulke mensen aan- 
wezig zijn. Ik zal graag alles lezen.Veel 	 BURGERLIJKE STAND 

succes en moed toegewenst met harlijke 	Geboren:Laurina,d.v. L.N. van Tilburg en 
groeten van ......G. Buster-Visser. .A. Agasi; Nicolaas,z.v. J. Tuin en A.Nij- 

1ÂTC'TI((\M(9) 	 holt; Poelfina Lamberdina Gerda,d.v. 
A.C. Nep en R.van Gog; Geertruida Catha- 

In de afgelopen dagen is in ons dorp ge- rina Maria,d.v. W.J.Ebbelaar en C.Mesman.: 
arriveerd de wachtmeester le klasse van 

Ondertrouwd:Saueressig,Arie, oud 25 jr. de Rijkspolitie, G.Muizelaar met zijn gezin. 	
. 

Namens de Broeker Gemeenschap heten we 	en Vroegop, Wilma, oud lo jr. 

hem hartelijk welkom in ons midden en ho- 
. -----

KERKDIENSTEN 
:pen, dat hij een prettige tijd hier zal heb- Broek in Waterland: 
ben.Voor straatvoetballers en zonder-Echt-22 maart 10.00 uur,Ds.uskes,openbare be- 
rijders is het nu dubbel oppassen geworrL 	 lijdenis. 

=27 maart 19.30 uur,Ds.Buskes,avondmaal 
==Uitslag verloting bejaarden==.29 maart 10.00 uur,Ds.Buskes,met medewer- 

societeit 	= 	 king van het koor van Broek. 
Prijzen zijn gevallen op de volgende 	Zuiderwoude: 
nummers: 	 22 maart 10.00 uur, B. Elzinga 
Wit 	 groen 	oranje 	 27 maart 10.00 uur, B. Elzinga 
27 	297 	518 	815 	354 	637 	745 29 maart 10.00 uur, B. Elzinga 
33 	393 	533 	821 	357 	642 	771 30 maart 2e paasdag: geen dienst. 

.41 	535 847 '+18 6i 776 Uitdam: 158 	 549 857 419 684 809  
:180 	565 	881 	484 	q 	4  :22 maart 19.30 uur, B. Elzinga 

tQQ 	2 	20 	'28 	8a8 : 27 maar 19. 	uur, B. Elzinga 

	

8 	°8 29 maart 10.00 uur,dhr.J.Langelaar van 
Iionniçkendam ~á84 	 624 	 631 	 :30 maart 2e paasdag: geen dienst. 

:De prijzen kunnen worden afgehaald bij de 
:heer J. van Kampen in het Broeker Huis. E 	 Dames en Heren Rokers == 

=== PJG"Vaterland" 	 Ons sigarenmagazijn heeft een keurcol- 

	

... 
 boekte weer succes! 	 : lectie houten tabakspijpen in de meest 

Evenals in het vorige seizoen wisten de . moderne uitvoeringen. Zelfs voor da- 
Jongeren der H.M.v.Landbouw wederom de 	mes en .....zeer artistiek. 
:1e prijs te behalen in de kringwedstrijd 	De bekende "Poppel" gasaansteker, in 
:afd. Noordholland midden te Midden Beem- . verschillende kleuren, is de voorde-
:ster en kon een fraai vaandel aan de col-:= ligste en meest doeltreffende. 
:lectie worden toegevoegd.Deze wedstrijd, 	 Sigarenmagazijn,Joh. Bonten. 
waaraan 4 van de 5 kring afdelingen deel-: 
namen was gebaseerd op het thema "Harten-t +++++++++++++++++++++++++++++++++.++++++. 
troef" en men moest aan 20 min speeltijd 4: BEP KEFF 
:voldoen.Afd. Waterland bracht een pro- 	4: 	laan -r 	 + 
•gramma, warin onder meer het verlies v.d. 4: voor rijwielen en bromfietsen 	 + 
sportdag v.h. hart moest, de hartewens 
van alle boerenzoons, de hartekreet van 
:een paar stadsmeisjes, de wens van een : Tandarts Hoedeman is wegens Paasvakan-
ieder die vee houdt en de vreugde over de tie afwezig van 25 maart tot 6 apiilas. 
verloving van Prinses Irene naar voren 	Eventuele spoedgevallen: 
kwamen. De uitslag luidde: 	

: Centrale doktersdienst,tel.020 728776 
1.Afd. Broek in Waterland 316+ pnt. 
T. " 	Zeevang 	 233 	pnt. 	Het Waterlands Amusementsorkest. 

Beemster 	 229 	pnt. 	:We zijn j.1. vrijdag de 13e terug geweest in 
Assendeift 	 224 	pnt. 	.het Poothaanhuis te A'dam,auree te spelen in 

•één v.d. hale finales, \/cor 12 ajil a. hQren w of we 5. 	Alkmaar 	 --- 	 pnt. 	temg mcgen komen om n te seten in de grote stas-: 
Er werd toenadering gezocht om aan het 	finale in Krasnapolski. U moet als muziakLefhebber 
middagprogramma van de Prov.P.J.G.N. dag beslist heengaan. De f.1,-- entree p.p. komt t en 
te Hillegom deel te nemen. A.s.dinsdag 	.ede aan de Invalidenbond te A'darn.Kaarten 
treden de Jongeren in gebouw Samuel 0P 	:verkri-ig baar bij:Mw.Gest:Doggersbankstr 41, 
voor de leden der H.M.v.L. Pluimveever. ':A'dam ),tel.89874J.v.Dijk:Lorreinenstr 4": 
en de Bond v.Plattelandsvrouwefl. 	 A'dam(W),  tel .12908.(Er is jammergenoe 
Om te noteren6, 7, 8, 9 en 10 augustus geen plaats voor het volledige verslag. : 

	

een 5 daagse weekendtrip naar 	 ===== 
war ,ewouu, ''enwaid Heidelberg 	

:
Laatste nieuws:Het Broeker Amusementso r- 

in combinatie met P.J.G. Spijkerboor. 	kest(inde wandeling genaamd de"Broeker 
ape1") heeft bij deze halve finale de d. 

Noot van de redactie: P.J.G. , htelijknkprjS veroverd. BRAVO! 
voor Uw toezegging om regelmatig in ons 
blad te publiceren! 	 Wij wensen U prettige Paasdagen toe 

CURSUS 	 met eieren 
De werkgroep"HuishOUdeljke Voorlichting" : 	 en 
organiseert in samenwerking met "Het Wit- 
te Kruis" afd. Broek in Waterland een 	. Pad, 	 zonder sneeuw. 


