
 VAN DE STICHTING DE DROEKIR GEMEENSCHAP" 

A GE N DA === 	 Het bovenstaande stukje van Ds.Buskes is 
3-11 aug.Broeker Feestweek 	 de enige reactie geweest op onze herhaal- 
17-18 aug.Wandeltocht 	 de oproep aan alle ingezetenen om voor 
9-10 okt.Bevolkingsonderzoek t.b.c. 	dit 500e nummer van ons blad iets in te 

BROEKER GEMEENSCHAP 	 zenden. Voor ons als redaktie, toch wel: 

Wat zal ik schrijven? Heb ik eigenlijk 	een bijzonder teleurstellende ervaring. 

nog wel recht van spreken? Goed, ik heb Niet.dat wij. gedacht hadden, dat onze 
heel wat nummers van de Broeker Gemeen- brievenbus zou uitpuilen, maar een 
schap gelezen, dat geeft een zeker recht : reactie is toch wel heel erg weinig. 

maar hoewel ik dit stukje nog in Broek 	Kennelijk vindt ons blad weinig weer- 
schrijf ben ik, wanneer U dit leest, al klank. Loont het dan nog de moeite om een 

uit de gemeenschap vertrokken. 	 501e nummer uit te geven? Al eens eerder 

Gewoon weggegaan, bedankt, de gemeente 	heeft de redaktie op het punt gestaan 

verlaten. 	 :de uitgave maar te staken bij gebrek aan 

:Maar kan je de Broeker gemeenschap 	1..ibelangstelling. Toen dit bekend werd ge-:  

ten?  Zakelijk natuurlijk wel: op het ge- maakt, kwam er opeens een stroom van pro-
:meentehuis je verhuiskaart aanvragen en test. Moeten wij dan regelmatig dreigen 
vertrekken! Mijn naam is inmiddels uit 	met ons werk te stoppen, opdat U weer 

het kaartsysteem van de gemeente verdwe- gestimuleerd wordt om mee te doen? 
nen, we hebben formeel niets meer met 	Daar voelen wij niets voor. Ook wij doen 

elkaar  te maken (al zal er nog wel een 	dit werk belangeloos en uitsluitend ten 

::navordering  komen voor vuilnisemmers of behoeve van de gemeenschap (voor zover 
:zo). Maar toch ....... .aanwezig). Hoe U het ook wendt of keert, 

jaar heb ik in Broek gewoond, ben ik het is op zich zelf een prestatie om een 

min of meer deel geweest van die 	uitgave als deze ca. 20 jaar te laten 

gemeenschap. Dat vergeet je nietsnel, 	bestaan. Er zullen weinig dorpen zijn, 

omdat Broek een schitterend dorp is en 	die hierop kunnen bogen. Van onze kant 
de Broekers aardige mensen. Alleen aar- :daarvoor hulde aan de initiatief-nemers 

dig ? Natuurlijk niet, er is wel wat aan : en onze voorgangers gedurende al deze 

te merken, maar wat zal ik vanuit het 	jaren. Maar* ...... zonder Uw aller mede- 

hoge Noorden terechtwijzen? 	 werking kan ons blad niet blijven voort- 
Laat ik één ding zeggen: Velen leggen debe3t1. Wij hadden gehoopt van dit 500e 
;klemtoon .wel zeer sterk op het ,TBroekertthlumm' iets speciaals te kunnen maken 

da maar wat al te weinig op de "gemeenschap'.` nk zij U. Het heeft niet zo mogen zijn. 
Wi  zijn individualisten, hardlopen voor 	redaktie zal in de eerstvolgende ver - 

:eeméèschp, het samen doen, is niet gadering van het Stichtingsbestuur de 

:onze sterkste kant. Toch kan Broek al- 	vraag aan de orde stellen naar het voort- 

leen Broek, kunnen de Broekers alleen 	bestaan van het blad. 

Broekers blijven, wanneer we van die ge- 	===PROGRAMMA FEESTWEEK 1968== 
meenschap iets maken. 	 :zaterdag 	BEAT NON STOP met de Beatgroep 
Bij tijden lukt dat best, ik denk aan de:3 aug. 	ENPTY.Garage Lindbergh,Eiland- 
5 mei viering. Maar eens in de vijf jaarhalf negen.weg.Entree f.3,-- per persoon. 
is niet veel. Laat de gemeenschap er zijn, 
opdat Broek er is, 	 zondag 	Rugby-match op het gemeente- 

:Daarom wens ik, uit de verte, aan de re-:
Lf aug. 	lijk sportterrein.Toegang 

daktie van de Broeker Gemeenschap nog 	twee uur gratis. 

vele honderden nummers toe, al weet ik acht uur 	Broeker Feestbal m.m.v.The 
wat een heksentoer het is zoiets steeds 	 Melody Mixers.Garage Lind- 
weer vol te krijgen.Misschien doet de ge.- 	 bergh; 

:meenschap.wat meer in de komende jaren. 	 entree f.2,-- per persoon. 
Hopelijk tot ziens. 

J.J.Buskes. 



:maandag 	Open klaverjasdrive met at- 	8 t/m 11 jaar 10 km. 
:5 aug. 	tract.prijzen.Caf&-Rest.Con- 	12 t/m ik jaar 15 km. 
vacht uur 	cordia,Dorpsstraat.Deelname 	15 jaar 	25 km. 

f,150 per persoon. 	 :vanaf 16 jaar +O km. 

dinsdag 	Quî-.avond over Broek in Wa- Deelname aan lagere afstanden is altijd z  
16 	 mogelijk. 8 en 9-jarigen uitsluitend in aug. 	terland.Caf-Rest,Concordia,  
.acht uur 	Dorpsstr.Entree GRATIS 	groepsverband. 

:Starttijden: 
woensdag 	Open Bridgedrive met prijzen 	zaterdag 40 km 	10.00 - 11.00 uur: 
:7 aug. 	Cafe-Rest.Concordia,Dorpsstr. overige afstanden 	11.00 - 14.00 uur: 
lacht uur 	Deelname f'3,-- per persoon 	zondag 1+0 km 	 10.00 - 11.00 uur: 

donderdag Polsstok-verspringen & Brom- overige afstanden 	10.00 - 12.30 uur :  

8 aug. 	fietsbehendigheidswedstr.Ter• Inschrijfgeld: t/m 15 jaar f.1,25 
:7 uur 	rein Eilandweg.Deelname voor : 	 16 jaar en ouder f.1,75. 

iedereen.Irischrijving f.0.50 Waar inschrijven? P.Bier,Kievitslaan 10 

p.p.Bromfiosen ter beschik- :te Landsmeer tel.02908-1817,giro 597639. 

king gesteld door Ber Keff. 	L2r 10 augustus a.s.! 

vrijdag 	VOETBALWEDSTRIJD op het ge- 	 ===BURGERLIJKESTAND= 

19 aug 0 	meentelijk sportterrein. 
zeven  uur 	 :Annie, dochter van W.Pron.k en A.Splinter. 

1 	 Suzanna Gerdina,dochter van J.G.van 
half tien ZORAVOND VUURWERK aan het 1 peren en B.Plomp. 

Havenrak. 	 Peter,zoon van A.M.Linzell en C.Boschma. 1 
zaterdag . Huisdierenshow voor de. jeugd Katja Maria,dochter van B.W.F.Schuitema 1 
:10 aug. 	Deelname gratiâ voor iedereen°" Mden Hartoog. 
tweeuur 	tot 16 jaar.Gemeentelijk sport arie e,dochter van R.Drost •en J.M.. 

terrein. 	 1 Kwakkesen. 
Ondertrouwd: 

zondag 	Stockcar-racing Terrein achte errit John,22 jaar en Elisabeth Henrica 
11 aug. 	Garage Kelderman.Entree f.4,Kooijman,19 jaar. 
twee uur per persoon (kinderen half 	Arnoldus Johannes van Haren, 21+  jaar en 

geld) 	 Maria Koops, 25 jaar. 

•De Broeker Kermis draait weer van 7 tot Getrouwd: 

en met 11 augustus. 	 Gerrit Smit, 27 jaar en MargarethaElisa- 
beth Marie Meijer, 23 jaar. 

STOCK-CAP-RACING 	 Johannes den Haan, 23 jaar en Adriana 

: De laatste dag van de êstweek',zondag 	Oudemast, 23 jaar. 

1 augustus, brengt een voor onze gemeen'Cornelis Lof, 21 jaar en Catharina Korte, 

te bijzonder evenement Stock. car..racing  24 jaar. 

:5 een moderne versie van een z.g. auto , 	ede 

cross. Er wordt gereden met speciaal 	Pieter van der Vis, weduwnaar van 1-1111e- 

:daarvoor geconstrueerde auto's. De orga-: tje Lof, oud 69 jaar. 	 . 
nisatiê van een en ander is in h-inden vaii==  
de EVACO. Voor dit evenen'ent wordt een 	 A D V E R T E N T 1 E S 

grote toeloop van publiek verwacht uit  
wijdeomgeving. De hieruit voortvloeien-:,  
de parkeer-problemen zullen zo goed mo- 1 
gelijk worden ondervangen. Wij willen 	1 

:echter een beroep doen op de Broekers, 	VOOR _RIJWIELEN  EN  BROMFIETSEN 

die ongetwijfeld ook in Grote getale 	 100% 
zullen komen kijken. Een beroep om niet 
.per auto naar het terrein te komen. Dit : 	S E R V 1 0 E 	! 1 
zal de organisatie zeker vergonakkeLjken 

Laan 1+1+ 
==BIGIN_SCHOOLJAAR_1/6 	 Broek in Waterlan 

Het schooljaar 198769 zal starten op  
dinsdag 13 augustus a.s. De leerlingen 

:voor het eerste leerjaar van de openbare 
:J.agere school 1 worden echter op woens- 1 
'dag 14 augustus, en wel om 8.4 uur,ver- 
wacht. De woensdagschooltijd eindigt om 1 	 S C H R 1 J 1-' 
112.15 uur.De schooltijden voor het eers_: 
te leerjaar op de overige dagen ..zijn 	 i. E N S 

als volgt:'s morgens van 8:1+5 uur - 	1 	 1 E T S 	1 
111.00 uren 's middags van 1.30  uur- .1 
:.k5uur. 	 ==: 	 IN 

===WNDELTOCHT=== 	 D E 

Evenals vorig jaar organiseert de 1dan- 
delsportvereniging Voorwaarts uit Lands- 	" B R 0 E K E R 

meer weer een Waterlandtocht met als 
middelpunt Broek in Waterland. 	 G E M E E N S C H A P 

Gewandeld kan wdrden op zaterdag 17 en/ 
of zondag 18 augustus a s. Start vanaf  
de.o.l.schoolI,D.e..afstan.denzijn:. ........ 1..: ... .,,,. 	'-.- ----- ....................... 


