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BkOEKEk GEMEENSCHAP 
OP-GAAN VAN DE STICHTING DI?. BROffKLJZ G1MEENSCF1AF' 

= 	A G E N D A 1 	BLIKSEM-AKTIE LOTENVERKOOP 
2 mrt Receptie t.g.v. 1+0-jarig jubileum 1 De oudercommissie van de o.l.school 1 te 

SDOB (Concordia) Broek in Waterland wil U graag nogmaals 
1+ mrt Ldenvergadering Volksonderwijs herinneren aan de te houden verloting 

(Broeker Huis) t.b.v. 	het meerdaags schoolreisje.De 6001 
5mrt Bliksem-aktie lotenverkoop t.v.b. loten zullen op dinsdag 5 maart a.s. van' 

schoolreisje o.l.school 1. af 7 uur door de leerlingen van de 5e en: 
5 mrt Vergadering Oranjever.(Broeker 6e klas bij U huis aan huis verkocht wor- 

Huis) den. De opbrengst van de loterij zal eeni 
8 mrt Modeshow Plattelandsvrouwen gedeeltelijke financiering zijn van het 
9 mrt Klaverjasavond (Concordia) : bovengenoemde reisje. Wij hopen dat medel 

11 mrt Ontspanningsavond voor bejaarden door U deze aktie een succes zal worden 
(Broeker Huis) en danken U bij voorbaat voor Uw mede- 

:12 mrt Schriftelijk verkeersexamen leer- werking. 
lingen o.l.scholen : 	 De Oudercommissie. - 

28 mrt Ver.v.Plattelandsvrouwen:lezing 
• 

:ORANJEVEPENIGINGt]JOOD OF LEVEND?= over sierknipkunst met tentoonstel- 
ling. 

= Het afgetreden bestuur 	wil dinsdagavond: 

:24 apr Ver.v.Plattelandsvrouwenlezing 5 maart a.s 	in"Het Broeker. Huis" om 8 

over "Donker Amsterdam . • uur voor de laatste maal proberen een 

9 mei Voorjaarsuitstapje ver.v.Platte- nieuw bestuur te vormen.Wi,j doen een 

landsvrouwen. dringend beroep op alle leden en niet- 

16 mei • Ver.v.Plattelandsvrouwen: Ierse : leden, die van mening zijn dat er in 

avond"
. 

Broek in Waterland - een Oranjevereniging 

17-26 mei Jubileumfeest SDOB.  moet blijven bestaan,die avond te komen 

31 mei / Schoolreisje klassen 1 t1ni •0 en ook bereid te zijn in een nieuw te 

school I. 
: vormen bestuur zitting te nemen. Door 

6 jun Zorieruitstapje Ver.v.Plattelands- het afgetreden bestuu 	zijn inmiddels 
alle lopende zaken afgewikkeld en de kas: 

12-15 
vrouwen. 

juni Schoolreisje klassen 5 en o 
: ter deposito geplaatst bij de Boerenleen- 

o.l.school I. bank. Realiseert U zich nu goed:komen er 
dinsdagavond geen leden of niet-leden, 

===LEDENVERGADERING VOLKSONDERWIJS=== die een nieuw bestuur willen vormen,d.an 
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen is het onderwerp Oranjevereniging defi-
van een ledenvergadering,die zal worden : nitief van de baan en zal de laatste 
gehoudeii op maandag 4 maart 1968 in het handeling van het afgetreden bestuur 
"Broeker Huis",Leeteinde 16.Aanvang 	zijn:een mededeling aan B.en N. en 
20.30 uur. AGENDA: 	 : Broeker Gemeenschap, dat de Oranjever- 

:1.Opening. 	 eniging "ter ziele" is. 
:2.Jaarverslag. 	 Het afgetreden bestuur. 
:3.Financieel verslag. 
14.Contributieverhoging. Ingevolge het 	

: 	KLAVERJASSEN IN"CONCORDIA" 
besluit van de Algemene Ledenvergade- Op zaterdag 9 maart aanstaande zal in 
ring van Volksonderwijs in 1967 is de 	café "Concordia" een grote klaverjas- 
contributieafdracht verhoogd tot f.5,_avond worden gehouden...- 	• - 
per jaar.Noodzakelijk voor het ont- 	Aanvang 8 uur.Er zijn prachtige prijzen 
plooien van verenigingsaktiviteiten is: te winnen. 
een contributieverhoging tot 	 ==ONTSPANNINGAVOND VOOR BEJAARDEN= 
per jaar. 	 : Op maandag 11 maart a.s. geeft het Water- 

:5.Bestuursverkiezing.6.Rondvraag. 	: lands Amusements Orkest een muziekuit- 
:7.Sluiting. 	Het Bestuur. 	 voering, afgewisseld met schetsjes en 



wat muziek samengesteld uit de orkestie- voldoende om een kampioensmedaille toe 
den, voor alle bejaarden boven de 65 	te kennen. Onze meisjes hebben zich 
jaar in .het"Broeker Huis". 	 ook dapper geweerd, al bespeurden we 
Vrij entree; aanvang 8 uur. 	 hier en daar tekenen van nervositeit. 

Gezien het feit dat in de damesploeg van 
mevr.M.Karanelan-Houtman,secr. ==Mauritius Volendam prominenten als Nel 
==G.L.G.-AKTIE == 	 Zwarthoed en Irigrid Knip opgesteld waren, 

De opbrengst van de G.L.G.-aktie, welke was dat niet verwonderlijk. Ook hier 
op 19 februari j.l. werd gehouden heeft bleek weer dat ervaring de beste leer- 
in de gemeente het volgende resultaat 	meester is en als ze hun ogen goed de 
opgeleverd: 	 kost hebben gegeven, hebben ze een flinke 
Broek in Waterland(postkantoor): f»+90,_H dosis ervaring kunnen opdoen. In ieder 
Uitdam (o.l.school): f.55,--. 	 geval genoeg om binnenkort opnieuw de 
:Zuiderwoude, geen opgave ontvangen. 	krachten te meten in een onderlinge wed-: 

strijd met de gymnastiekvereniging uit 
FEESTWEEK 1968 ? ===

Edam. Onvoorziene omstandigheden voorbe-
: Tijdens de vergadering van de Stichting houden zal deze ontmoeting op 20 maart 
De Broeker Gemeenschap met de aangesloten a.s. in Edam plaatshebben. Nog enkele 
verenigingen op donderdag 22 februari 	

weken van oorbereiding en dan maar weer 
1.1., kwam ook de Feestweek ter sprake. 	"veel succes jongens en meisjes!!!" 
Het bestuur van de Stichting wilde de 
mening van de vergadering weten over de 	===JAARVERSLAG 1967=== 
vraag, of een feestweek, zoals wij die ir ==STICHTING BROEKER GEMEENSCHAP=== 
de afgelopen jaren hebben gekend, moet 	Het achter. ons liggende jaar heeft de 
blijven voortbestaan, ja dan neen. De 	Stichting de B.G. weinig gelegenheid ge- 
aanwezige vertegenwoordigers van vereni- boden tot spectaculaire acties. Toch zijn 
gingen waren over het algemeen 	 er, afgezien van de Broeker  Feestweek, 
Van mening, dat het jammer zou zijn, als :waarop wij elders in dit verslag zullen 
de traditie van de feestweek werd door- terugkomen, activiteiten ontplooid die 
.broken. Maar ........... niet het oordeel waard zijn gememoreerd te worden: 
van 15 mensen is doorslaggevend, doch het:Ten behoeve van de duidelijkheid zal op 
oordeel van U allen. Vandaar, dat beslo- de verschillende onderwerpen nader worden 
ten is om in dit nummer van ons blad een ingegaan. Bij meerdere gelegenheden heeft 
:invulstrook op te nemen, waarop U Uw me-,het bestuur aandacht besteed aan het z.g. 
: ning kenbaar kunt maken., Deze strook 	: jeugdprobleem. De basis van bespreking 
wordt in de loop van de volgende week bij werd gelegd op de voorgaande jaarlijkse 
U thuis afgehaald. Gemakkelijker kan het bijeenkomst. Men kwam tot de conclusie, 
niet! Wij doen een beroep op U om de 	dat het jeugdprobleem als.zQdanig, afge- 
Strook in te vullen en deze gereed te 	zien van incidentele excessen, voor onze 
leggen voor de ophalers. Uw naam •en adresgemeente  een te groot woord is. Zo zich 
behoeft U niet te vermelden.. Het gaat 	een gebrek aan recreatieve mogelijkheden 
.slechts om ja of neen. Aan de hand van deopenbaart, is dat uitsluitend het geval 
uitslag van deze enquête zal het bestuur bij een deel van de jeugd die de lagere 

:van de stichting zich dan nader beraden. school verlaten heeft en niet is opgenomen 
in enig aanwezig clubverband. Een juiste 

== SLEUTELS GEVONDEN = 	 oplossing is evenwel moiijk te vinden; 
Terug te halen bij R.van der Lugt,Dokter 'hoe moeilijk is het bestuur tijdens de ge:- 
C.Bakkerstraat 1,Broek in Waterland. 	houden besprekingen wel duidelijk gewor- 

= den.Niettemin gaat het onderzoek voort en 
===GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA== 	hoopt het bestuur tot een gunstige eind- 

Op zaterdag 17 februari werden te Edam 	conclusie te komen-Misschien dienen zich 
de springkampioenschappen van de turn- : in onze gemeente wel grotere problemen 
kring Purmerend gehouden. 	 aan die onze aandacht vragen. Het bestuur 
Voor de 	rste maal hadden ook de 	constateerde b.v. met enige zorg de sterk 
:selectieploegen van "SPARTA" jongens en verminderde belangstelUng voor de z.g. 

meisjes ingeschreven op de nummers kast- : passieve verenigingen.Het steeds kleiner 
springen en paardspringen. Zowel de jon- wordend aantal belangstellenden bij lezing 
:gens als de meisjes wisten dat, al hadden van  het Nut e.d. doet ons afvragen of der- 
•ze nog zo hard getraind onder leiding van gelijke instellingen zichzelf niet hebben 
•'de heer Oosterhuis, een kampioensmedaille overleefd Het zou in dit verband verstan-
: moilijk te veroveren zou zijn; immers de dig zijn dat verenigingen,die zich voor 
keurploegen van Mauritius uit Volendam 	dit feit geplaatst zien,zich afvragen of: 
waren o.a. ook aanwezig. Vandaar dat het voortbestaan nog wel gewenst is. 
Verheugend te noemen is, dat de jongens 	 -wordt vervolgd- 
OP het nummer paardspringen als beste uit t 
de bus kwamen. Het behaalde puntentotaal 	BER KEFF, LAAN L, voor rijwielen 
van 6.0 was voor de jury evenwel niet 

(hierlangs afknippen) 	 = 

Inzender is van mening, dat de Broeker Feestweek 
niet 

moet doorgaan. 


