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BkOEKEk GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN D13 STICHTING DE DPOffKEP. GJMEEN5CHA1)" 

A G E ND A=== 	 volgende personen: 	W.Enga, voorzit - A 
 mrt.Vergadering gemeenteraad. 	 ter, W.Drijver,secretaris-penningmeester 

21 mrt.Trekking verloting schoolfonds. 	en de heren P.Bakker, J.G.Buwalda en C.de 
25-30 mrt.Peumacollecte. 	 oer(1eden). Het aantal leden aan het 
26 mrt.Vergadering Broeker Gemeenschap. eind van het vorig verenigingsjaar bedroeg 

25,26,27 mrt.Oud-papieraktie ten noorden 	waaronder 77 zgn huisgenootleden._: 
van de Parallelweg. 

28 mrt.Ver.V.Plattelandsvrouwen:lezing :De 	
LOTENVERKOOP 0.L.S.I== 

e lotenverkoop t.b.v. het meerdaags  
over sierknipkunst met tentoon- : 
stelling 	

:scrioore1sje is werkelijk een succes ge- 

2Lf apr.Ver.v.Plattelandsvrouwen:lezing worden.Door Uw fijne medewerking is het de leerlingen gelukt alle 600 loten op 
over "Donker Amsterdam".  :9 mei Voorjaaruitstapje Ver.,v.Platte- een avond te verkopen.Ook danken wij enke-: 

le leden van de oudercommissie die zich 
landsvrouwen. 	 :inij 

16 mei Ver.v.Plattelandsvrouwen:thlerse . 
	t bijzonder voor de financjle kant 

• van deze aktie hebben ingezet. 
• avond ,Uitstapje Pluimvee- en 'Door  de vlotte verkoop van de loten is 

konijnenhoudersvereniging. 
26 mei Jubileumfeest S.D.0.B. 

	:het mogelijk geworden de trekking op korte 
17 	

: 

31 mei Schoolreisje klassen 1 t/m + o.l. termijn te laten plaatsvinden. Deze zal geschieden op donderdag 21 maart a.s. des: 
- 	 SCuOO.j I. 	 0. :avonds om o uur in café Concordia 
o juni Zomeruitstapje Ver.v.Plattelands-: 

vrouwen. 	 De Oudercommissie. 

:12-15 juni Schoolreisje klassen 5 en 6 	- 	===ORANJE-VERENIGING 
0. .school I. 	 .:Hoewel het aantal belangstellenden op de 

===LEDENVERGADERING VOLKSONDERWIJS vergadering van 5 maart 1.1. minimaal was, 
Maandag L.  maart j.l. hield de verenigin werd door de aanwezigen toch besloten om 
:ttVolksonderwijstt haar jaarlijkse ledenver- de vereniging niet op te heffen. Daarmede: 
gadering. Aanwezig waren,buiten het be- immers zou weer een stuk dorpsleven, waar: 
stuu:r,3 leden. In zijn openingswoord her 	ens reacties "op straat" toch wel 
:dacht de voorzitter wijlen de heer 	..waardering voor bestond, ter ziele zijn 
de, in leven secretaris-penningmeester gegaan. Aan enige personen werd verzocht 
van  de afdeling. Het jaarverslag ver- 	te trachten mensen te benaderen,die be- 
meldde o.a. de organisatie van de tra- :reid zouden zijn een stuk verantwoordelijk-: 
ditionele sportdag in samenwerking met dehed te dragen.Sneïler dan we misschien 
:voetbalverentging S.D0.B. Door de inze t 	en verwacht, is dit voor elkaar geko- 

van de deelnemers werd deze dag een groot-Men. Een zestal personen heeft toegezegd 

succes. De ihtocht van St.Nicolaas werd mee te willen doen, t.w. de.  heren A.Bus-

gehouden op 5 december. De l&jstkollekte te', L.Broeder, J.Kroon, H.J.S-tolle, 

leverde ruim f.1000,-- op, zodat per 11A.Beunder en W.Vos. Deze heren hebben 

een bedrag van f.3,75 kon worden ui.tge- reeds een eerste bijeenkomst gehouden en 
keerd.Uitgebreid werd gediscussieerd -- plannen ontworpen voor de viering van 

over de ingevoerde verhoging van de af- :Koningmnn dag..op..30 april a.s. Binnen- 

:dracht tot f.5,-- per lid per jaar en 	kort hoort U. er wel meer van. Vanaf deze 

een  noodzakelijke contributieverhoging ômPltS willen wij de genoemde heren al-
verenigingsaktiviteiten te blijven ont- • vast dank zeggen voor hun bereidheid en 
plooien.Unaniem werd besloten de contri~:-wij wensen hen veel succes toe bij hun ar-. 

:butie  te verhogen tot f.7,-- per lid per: laten wijdan nog eens voor de zo-

jaar. De bestuursverkiezing zal worden :veelste keer mogen herhalen:deze heren 

uitgesteld tot -een buitengewone ledenver men alleen dan iets bereiken,wanneer 

gadering te houden in het najaar. Het be- .  kunnen rekenen op ons aller steun en 
stuur z&1 tot die tijd bestaan it de ..IQd_eleven.Laat ze niet in de kou staanLLL 



===RH-COLLECTE= 	 stelling van de toehoorders,die bij de 
In de week van 25 - 30 maart wordt weder-discussies duidelijk tot uiting deden ko-. 
om  Uw aandacht gevraagd voor de jaarlijksernen,dat men zich wel degelijk voor het wel 
collecte voor de rheuma-bestrijding.Is eenen wee van onze gemeente en haar onmiddel-. 
woord van aanbeveling nog nodig?Kennen wijLijke omgeving interesseert. Waartoe een 
niet bijna alle in de kring van familie, stichting als deze in de gelegenheid is 
vrienden, kennissen of buren personen,dieinoge o.m.blijken uit de navolgende gebeur-
aan deze gevreesde ziekte lijden?Kennen 'wij:tenissen.Aan het verzoek van de sectie 
niet de bijzondere moeilijkheden,waarmede jeugd van SDOB om onderdak voor het in 
.deze patinten te kampen hebben? Het 	het kader van een jaarlijkse uitwisseling 
:rheuma-fonds is onvermoeibaar bezig te 	te verwachten tamboercorps uit Rheinhau-. 
strijden tegen deze ziekte. Aan de ene 	sen,kon worde'n voldaan.Na een door het 
:kant door de noodzakelijke wetenschappelij_:stichtingsbestuur tot stand gebracht con-
:ke onderzoekingen financieel mogelijk te :tact met het tanibnercorps Cor Brio uit 
makeiii, anderzijds door te trachten indivi-M'dam. Het feit, dat de Duitse tromil- 
:duele patinten te helpen met allerlei 	slagers uiteindelijk hebben laten afweten, 
:voorzieningen.Ook Uw bijdrage is daarvoor doet daar niets aan af.De ontwikkeling 
onmisbaar! 	 :van de gymnastiekver.Sparta werd duidelijk: 

OUD-PAPIER-ACTIE 	 gunstig beinvloed door de financiele bij- 
stand van de stichting bij aankoop van de :25,26 en 27 maart komt de meisjesclub : weer langs om oud papier op te halen. 	zo nodige toestellen.Hier speelde natuur-: :  
lijk ook de gedachte tot het opvangen van Deze keer 't gedeelte van 't dorp ten 
ZO veel mogelijke jeugdige personen een noorden van de Parallelweg. 

===:rol.De Broeker Feestweek werd van 5 tot 
NOGMkA.LS:HET WIJKGEBOUW 	 :13 aug.van het afgelopen jaar ook onder 

We hebben U beloofd terug te komen op de :auspicin van de stichting georganiseerd.: 
:financile aspecten van het wijkgebouw. 	Ondanks het bescheiden karakter en weinig:  
Eenieder zal begrijpen dat het bouwen van spectaculaire hoogtepunten is deze week, 
een dergelijk gebouw de nodige stuivers 	afgezien vaneen klein nadelig aldo,ge- 
zal kosten. Van de totale kosten zal een slaagd te noemen.Het bestuur is evenwel 
:deel terugvloeien in de kas door diverse :tot de conclusie gekomen dat over voort-
:subsidies. Al met al zal er voor een be- :zetting  in welke vorm ook,nader gesproken 
drag groot f.75.000,--  een oplossing moe-dient teworden.Men acht een interne be-
ten worden gevonden. Om concreet te blij- stuurlijke beslissing niet maatgevend.Het 
'ven: De totale stichtingskosten zullen 	is aan te bevelen dat de plaatselijke ver-.: 
:f.200.000,_ bedragen.Hierbij zijn dus in- enigingen zich in dit verband uitspreken.i 
begrepen: bouwkosten,kosten van de grond,:Meer van huishoudelijke aard is het feit, 
installaties en inventaris, alsmede ar- :dat de Broeker Gemeenschap,de 14-daagse 
chitects- en toezichtskosten. Van de ge- 'editie van de stichting thans,naast het 
meente mag een subsidie verwacht worden redactionele gedeelte van de werkzaamhe- 
ter grootte van f.66.667,-- zijnde 1/3 	den,na aankoop van een eigen stencilma- 
deel van de stichtingskosten.Het Rijk 	:chine in eigen beheer wordt geproduceerd, 
draagt bij f.10.000,--;de Provincie 	al dient daarbij te worden aangemerkt,dat 
:f.30.000,__ zijnde 15%  van de totale 	het een publiek geheim is,dat het gemeen- 
stichtingskosten.Van het Comité van de 	tehuis een groot aandeel in de totstand- 

:kinderpostzegelgelden mogen we een bedragkoming heeft, 
groot f.7500,--  verwachten. Dit totaal 	 -wordt vervolgd- 

:kan dan worden verhoogd met f.10.000,-- :RECTIFICATIE:In afwijking van het gestelde: 
zijnde het bedrag dat we uit de bevolking op de voorkant van dit blad,dat de trek-

toegezegd hebben gekregen en waar nu al king der loten van de bliksemaktie plaats 
een groot deel op onze rekening is bijge- vindt in Concordia,moet dit zijn o.l.s.I. is„---schreven. Het resultaat van dit alles is„--- 
dat er een bedrag van f.75.000,-- ont- 	===BURGERLIJKE STAND=== 
:breekt.We willen proberen of dit bedrag Overleden: Yvonne Annie de Best,ev G.Kou: 
door middel van spaarbrieven kleiner te :wenoord,53 jaar.Jan de Jonge,oud 51 jaar. 
maken valt.Of dit lukt hangt voor een 	 ---ADVERTENTIES=== 
groot deel van U af. De spaarbrieven zul_: 
len in kleine coupures worden uitgezet, 
zodat eenieder zich er minstens één kan 
aansôhaffen. Tegen die tijd zullen wij U 
nader hieromtrent informeren. 

H.W.Eppenga, voorzitter. 

=JAARVERSLAG 1967 
===STICHTING BROEKER GEMEENSCHAP= 

'(vervolg) 
Gelukkig is er in dit verslag ook aanlei-
ding om een positiever geluid te laten 
horen. Zo is b.v. de voorlichtingsavond 
van de Planologische Dienst in de persoon 
,van de Heer Resoort op 17 april 1967 een 
groot succes geworden.Niet alleen door de: 
interessante uiteenzetting van genoemde 
Heer, doch vooral door de grote belang- 

te bezichtigen vrijdag van b - ö uur. 
W.Moerkerken,Noordmeerweg achter 10. 
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