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ORGAAN VAN DE STICHTING]DE bRoEIUR GEMEENSCHAP' 

....JEN
. A ..ÎRdENSCEP........  ==== 	 NATIONAAL P1HEUM.AFONDS. 

17/3. Bijeenkomst Plattelandsvrouwen(M'dam)
.
In de week van 21/3 t/m 26/3 a.s.worclt weer.  

21/3. Voorlichtingsavond jonge kiezers. 	de jaarlijkse collecte gehouden ten behoeve 
23/3. Verkiezingen Provinciale Staten. 	van het Nationaal Rheumafonds.Gaarne wordt 
24/3. Optreden Waterlands .Amusementscrkest:een ieder opgewekt aan deze collecte naar 

in Amsterdam. 	 vermogen bij te dragen.Rheuma is een ook in; 
28/3. Schriften-kijk-avond O.L.S.I, 	onze gemeente voorkomende,gevreesde ziekte 
29/3. Ouderavond O.L.S.III. 	 Het Rheumafonds tracht op vele manieren de- 
2/4. Feestavond Brandweer. 	 ze ziekte te bestrijden en het daaruitvoort- 

19/4. Vergadering N.C.V.B. 	 vloeiende leed te verzachten.Niet alleen 
2/6. Uitstapje Plattelandsvrouwen. 	:door wetenschappelijk onderzoek,maar ook 

====. door het inrichten van verpleeghuizen en 
VOORLICHTINGSAVOND JONGE KIEZERS. 	door het verlenen van individuele hulp. 

Het gemeentebestuur organiseert op maandag-Vandit laatste heeft onlangs ook een inwo-
21 maart as.een voorlichtingsavond voor ::ner van onze gemeente mogen profiteren, 
jonge kiezers.Daarmede worden bedoeld zij..doordat met geldelijke steun van het Rheuma-
die dit jaar voor het eerst aan de verkieTfOfldS in zijn woning een douche-gelegenheid; 
zingen mogen deelnemen.Zoals U zult weten,5 aangebracht.Contact-adres van het Rheuma-
is de kiesgerechtigde leeftijd onlangs ver- fonds in Broek in Waterland is Mevr.te 
laagd van 23 tot 21 jaar.Aan de verkiezin7Boehor5t,parallelweg 23 9  Tel.292. 
gen voor de Prov. Staten mogen deelnemen zij 	. 
die op 8 februari j.l. ten minste 21 jaar 	== VUILNISOPHAALDIENST. 
oud waren en aan de verkiezingen voor de Bij een onlangs gehouden controle is geble-
gemeenteraad mogen deelnemen zij,die Op 19 ;ken,dat nog vrij veel inwoners van onze ge-; 
april a.s.die leeftijd hebben bereikt. 	meente het huisvuil voor de ophaaldienst 

;Alle jonge kiezers worden bij deze 	 zetten in oude emmers,teilen,waske- 
digd de voorlichtingsavond bij te wonen. 	'tels etc.Ook losse kranten,car±onnen dozen;, 
Zij wordt gehouden in het gemeentehuis en e.d.staan vaak langs de straat en bij wat ..-
vangt aan om 20.00 uur.Hoewel deze avond wind is het geen wonder,d.at er dan papier 
voornamelijk bedoeld is voor de jongeren, en andere rommel over de straat waait. 

zullen ook oudere belangstellenden welkom Het gebeurt meermalen,dat liet personeel van 
Zijn. 	 de ophaaldienst de handen openhaalt aan 

deze oude emmers en wat dies meer zij. 
== NATIONAAL HUWELIJKSGESCHENK. 	Daarom wordt er nogmaals op gewezen,dat 

Van de gelegenheid om giften te deponeren huisvuil gereed gezet moet worden in model-
voor het Nationaal huwelijksgeschenk is in vuilnisemmers,zoals die ter gemeente-secre-
deze gemeente gebruik gemaakt tot een be-: tarie verkrijgbaar zijn ad.f 9.50.Indien tT 
drag van f 66.94. Dit bedrag is overge- 	losse kranten,papier of tuinafval wil mee- 
maakt aan het Nationaal Comité, 	 geven,d.an kan dat wel,mits 9én en ander tot 

een pakket is samengebonden.In het vervol 
VERKIEZING PROVINCIALE STATEN. 	: zullen oude emmers,teilen,wasketels eed. 

In de loop van deze week worden de oproe-: door de ophaaldienst gewoon alsvuilnis" 
pingskaarten voor de verkiezing van de 	op de wagen worden meegenomen. 
Provinciale Staten thui$bezorgd.Wie meent 
ten onrechte geen oproeping gekregen te 	 WATEB.LANDS AMUSEIVEENTS ORKEST. 

•hebben,kan zich daaromtrent op maandag 21 :Hier weer eens wat nieuws van ons Waterl. 
maart a.s.tot de gemeente-secretarie wen- Amusementsorkest,datttschijnbaar'tingedut wa 

== TERREIN KLETTERSCHOOL 	 na het vertrek van onze dirigent de Heer 

:Nogmaals wordt er de aandacht op 	 we eerst nog een week of 
da het terrein rond de kleuterachool geen; drie op eigen houtje o.l,v.Mevr.van Dalen 
openbare speelgelegenheid is.Aan de ouders hebben gemdsiceerd,kwamen we nog tamelijk 
wordt dringend verzocht hun kirdexen hiercp te wijzen. nelaan een••  iie•uw..irigent. 



~,Het isde nog zeer jonge Wim Proceg uit epen met een gebrek aa.nkopy en moesten de 

Beemster0We stonden in het begin nogal 	leemten worden gevuld met kookcursussen e.d, 
vreend tegenover ellcaar9en het werd een 	thans wordt iedere uitgave volgeschreven 
kwestie van aanpassen.Dat dit in de zeer met verslagen over verenigingsactiviteiten, 

korte tijd van ± 4 mnd.wonderwel is gelukt, een verenigingsagonda terwijl de weinige '0e-  

is op 4 maart l.l.ewezen.We waren n.l.uit- schikbare ruimte wordtingenomen door bea]r-
genodigft om weer mee te doen aan de jaar- de advertenties.In de loop van het jaar 
lijkso wedstrijden voor amateurs in het Am- werd- de heer Eppinga bereid-gevonden deel t 
sterdamse Roothaanhuis(Rozengracht 133). nemen in de redactie.De abonnementsprijs'vo 
De dirigent vond de tijd dat we samenwerk- postabonnees werd gezien de gestegen koste-1 

ten eigenlijk wat kort g en had er in 't '0e- voor porti e.d.verhoogd tot f 5.-- p.jaar. 
gin een hard hoofd in.Maar wat nog nooit Bij afsluiting van het verslagjaar waren er: 

gebeurd  was,gebeurde nul We kwamen op 4mrb. 13 postabonnees 
als 2e uit de bus,en de jury vond dat ons 	GTJNSTIGERS. 
orkest zeer goed vooruit gegaan wa.s,en er In het verslagjaar is de lijst van begunsti-
goed op de nuanceringen gelet werd.De jury gers aanmerkelijk groter geworden.De stich-
zei tot slot:deze jonge kerel heeft er in ting wordt thans financieel gesteund door 
korte tijd een orkest van gemaakt,en over- ± 250 personen.In dit jaar werd de donatie 
handigde de Heer Proce een gramofoonplaat, genivelleerd op f 2.50 per jaar. 
ter beschikking gesteld- door radio Veroni- SUBSIDIE. 
ca.Dat we onze dirigent dit succes van 	Gehoorgevende aan een verzoek van de stich- 
harte gunden begrijpt 1J.Het leukste is dat ting,verklaarde de Raad- zich bereid om de 
we op doncierd '24' inart nog een keer mo- jaarlijkse subsidie te verhogen van f 250.--
gen versohijnen.Als we daar als le uit zou- tot f 500.-- 
den komen,zouden we zijn doorgedrongen tot FESTIVITEITEN. 
de grote stadsfinale in Marcanti op 1 apr. Naast vele verenigingsactiviteiten,zôals 
Maar dat lijkt te mooi om waar te zijn.We 	lezingen,tentoonstellingen,uitvoeringen en 
hopen de 24e maart op veel supporters.tl TJ niet te vergeten het door het Volksonderwijs 
kunt de bus van 18,43 uur of 19,28 uur 	georganiseerde Sint.Nicolaasfeest,vrbegen 
nemen. 	Mevr.M.Karanelan,Secr.esse. twee bijzondere gelegenheden speciale aan- 

dacht.Ter gelegenheid van het feit dat ons 
JAARVERSLAG VAN DE STICHTING 	land 20 jaar geleden werd bevrijd werd op 

'E BROEKER GEMEENSCHAP" 196511. 	5 mei een grote manifestatie gehouden,geor- 
De Broeker Gemeenschap ontplooide in het ganiseerd door de Oranjevereniging.Aanvan-
jaar 1965 haar activiteiten in een nieuwe kelijk was het niet mogelijk deze manifesta-
bestuursvorm.De naam zal zijn Stichting"De :tie in een besloten ruimte te doen plaats- 
Broeker Gemeenschap".E&n en ander werd 	hebben,doch gelukkig voor ons allen en speH 
vastgelegd op 22 febr.in  het bijzijn van 	ciaal voor de Oranjevereniging bleek op het 
notaris Uyt den Bogaard.Bij aanvang van het nippertje de garage van dhr.Hogetoorn toch 

::verslagjaar bestond het bestuur van de 	nog beschikbaar.De optocht van praalwagens 
Stichting uit de volgende personen:dhr.te en de gemeenschappelijke broodmaaltijd werden 
Boekhorst,voorz.(alszodanig door B.en W. 	een succes en ook op de feestavond,waarvoo.r 
benoemd) ,Lobbes,Pennm. ,Harting,Secr. ,Mevr., dhr.Verkoren een soort revue had geschreven 
v.d,Slu3rs,sccre-taresse en de leden Kestin en geregisseerd en waaraan een groot aantal 
Pieters en Wiedemeyer.Dit bestuur kwam 7 gemeentenaren hun medewerking verleend-en 
maal in vergadering bijeen terwijl op 1 nov.. kan toch wel met voldoening worden terugge- 
een algemene vergadering werd gehouden 	zien.De 2e belangrijke manifestatie was de 
waarbij alle deelnemende verenigingen in de Broeker Feestweek 1965,die dit jaar onder 

.:L.ting waren uitgenodigd. 	 directe auspiciën van de stichting werd go- 
LNEDE VERENIGINGEN.

. organiseerd.Ondanks de korte tijd van voor-
De stichtingrvorm is een stimulerende in- ;bereiding en dankzij de noeste arbeid van 
jectie gebleken want bet bestuur van de 	het comité belast met de organisatie mag 
B.G.ontp1ooid op vele trreinen grote ac_: deze week geslaagd genoemd worden,afgezien 
tiviteitenIn een schrijven richtte het zich van enkele schoonheidsfoutjes.Het gunstige 
'tot alle in do gemeente existerende ver-- weer droeg er ±oe bij dat de feestweek bo-
enigingen en intel1ingen2warin ie doel- vendien een financieel succes werd. 
stellingen werden uiteengezet en tot deel- 	 BURGERLIJKE STAND. 
name in de stichting werd aangespoord.Dit ONDERTROUWD: van der Drift,Johnny,29 jaar, 
had een groot aantal nieuwe inschrijvingen en Peperkamp,Johanna Alida Maria 

918 jaar. 'tot gevolg.Het aantal deelnemende bedraagt!G
EBOREN: de Boer,Hessel,z-,v.Klaas de Boer 

thans 26,v,aarvan een aantal de B.G.in dit en Grietje M.J.Wortel;Leeflang,Lieselotte 
jaar heeft benaderd met het verzoek om as- Anna,d.v.S.A.Leeflang en A.M de Jong. 
sistentie Zowel op ornisatorisch als fi 	

--- ADVERTENTIES, == nancieel terrein verleende de B.G.bijstaxid.  
Bovendien toonde de stichting haar medele- BEKENDMAKING: Ondergetekende maakt bekend 
ven roet het wel en wee van de deelnemende dat,na 2 april a.s.de kapperszaak voort-
verenigingen door acte de presence te ge- aan gesloten zal zijn.De verkoop in ons 
ven op uitvoeringen,tentoonstellingen e.d. ' sigarenmagazijn blijft gewoon docmgangvinen. 
hetgeen er toe heeft mogen bijdragen dat 	 J.Bonten, Parallelweg 1. 

'stichting als overkoepelend- orgaan nader  
-tot haar leden is gekomen. 	 Vanaf heden in de Broeker Bazar alléén 

:MEDEDELINGENBLAD, 	 nog verkoop van klompen en enige 
verschen in 1965 24 maal.Had de 	Brabantie-artikelen, 

redactie in het begin van het jaar te kam 	 M.Bekebi-ede-Bark. 


