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BROEKER GEMEEN5CHAP
ORGAAN VAN

Secretariaat Stichting
ttPe Broeker Gemeenschap":
Mevr.B.Blufpand-Sinot, Dr.Bakkerstr.12,
tel. 562.

DE STICHTING BROEKER GEMEENSCHAP"
Pedactie-adres mededelingenblad;

H.'v/. Eppenga, Buitenweeren 1.

=:i=AGENDA==

6 t/m 21 mrt.Tentoonstelling Joyce Ennik
(Galerie De Swaen)

6 mrt. Kienavond S.D.O.B. (Concordia)
6 mrt." Toneelavond Holl. Miij. van Landb.

etc. (Dorpsherberg Zuiderwoude)
17 mrt. Bejaardensocieteit; Bazar in het

Broeker Huis.

18 mrt. tot Nut van 't Algenieen:
dia-avond Scandinavie (Leerkamer)

25 mrt. IkC.V.B.: gecomb.verg. in M'dam;
-- spreekster mevr.Strikwerda-van

Klinken, ••

23 mrt. Lotenactie.t.b.V. schoolreisje
o. 1,s. I

30 mrt. Vogelvereniging: lezing over
broeden en verzorgen van vogels.

20 apr. N.C.V.B.: mej.Smit over
"De Arabische landen".

12 t/m 15 mei vierdaags schoolreisje
0.1.s. I .

13 mei Uitsta.pje pluimvee- en kon.h.ver
18 mei N.C.V.B.: huish. verg.
2.t/m 30 mei Uitwisseling met Oosthuizen
8 jun. eendaags schoolreisje o.l.s. I

21 aug. Pluimvee- en kon.h.ver.:
jongdierendag.

==EXPOSITI^ = Joyce Ennik
xposeert polystyreendruk en schilderijen

in Galerie "De Swaen" , Lee'teinde k te
Broek in Uaterland.

6 tot en met 21 maart 1971 ,dagelijks van

O-I3 uur, 's zondags van 12-17 uur.
Opening'zaterdag 6 maart, 15 uur.

:==KIENAVOND S.D.O.B.==

Zaterdagavond a.s. (6 maart) organiseert
de voetbalvereniging S.D.O.B. een kien
avond in cafe "Concordia".Aanvang 8 uur.
!lr zijn vele prijzen te winnen. Als hoofd-
)rijs een vouwfiets. De eerste ronden zijn
speciaal voor de jeugd. Ook voor hen
vele raooie prijzen.

==:OUD PAPIER==

Binnenkort wordt er weer papier opge-
haald en. wel op 9 en 10 maart ten zuidenj

van de provincialeweg en 16 en 17 maart
ten Noorden daarvan. Ook vodden kunt u

bij ons kwijt.
Van 12-17 juli gaan we kamperen in Zwiep
in de Achterhoek. Opgave voor deelname
gaarne zo spoedig mogelijk.

_ mej.M. Mulder.

^^GYMNASTIEKVER."SPAPTA"==

Succes voor meisjes-selectie.
Op zaterdag 27 februari v/erden in de
prachtige nieuwe sporthal in de Rijp de
jaarlijkse springwedstrijden van de Turn-
kring "Purmerend en Omstreken" gehouden.
Bij de in totaal ca. 60 deelnemende groe-
pen waren er drie van "SPARTA", nl. 2
meisjesgroepen en 1 jongensgroep.
Een zeer goede prestatie werd hierbij gelef
verd door de meisjes-selectie van "SPARTA
Bij het kastspringen, een onderdeel, waar-
aan door o.a. 15 meisjesgroepen werd
deelgenomen, wist deze groep de tweede ,
prijs te .behalen. Een goede start van het
-seizoen, dat goede .hoop geeft voor de
komende maanden.

==NIET VERGETEN:==

'./at ? Woensdag 17 maart 1971. Dit is n.l.
de datum van de Bazar, georganiseerd ten
bate van onze Bejaardenclub.
Plaats: Jeugdherberg "Het Broeker Huis".
Opening: 2 uur. Aantrekkelijk voor alle
leeftijden, dus ook voor kinderen. Vele
attracties. Zeer aantrekkelijke artikelen,
vervaardigd en beschikbaar gesteld door
onze leden en anderen, v;orden u te koop
aangeboden. U wilt ons nog "iets" ter
beschikking stellen ? V/ij komen het gaar
ne • u afhalen. Melden bij Mevr. Buster,
Mevr.Terpstra-van Zanen, J.Nierop Sr.,
K. Tuin en J.H.W. V/allroth.

TOT NUT V/H ALGEMEEN==
In het Dec. en Jan-nummer van de Broeker

Gemeenschap hebben wij u verteld dat de
mogelijkheid bestond voor 2.cursussen,
n.l. fotografie en tuinieren. Zeer tot
onze spijt kunnen deze activiteiten bij



i gebrek aan belangstelling,. dit seizoen^
I althans geen doorgang vinden. In het na
i jaar willen wij nogmaals proberen deze
i activiteiten te organiseren, t.z.t. ont
i vangt u hierover bericht.
I 18 maart a.s. in de Leerkamer 's avonds
i om 8 uu.r organiseert het Nut wederom ee
1avond, waarbij een ieder i^an harte welko
i is< Met het oog op het a.s. vakantie-
i seizoen hebben wij als onderwerp gekoaen
i "Een reis door de Skandinavische lauden
I Aan de hand van door hemzel.t genomen
I dia's neemt de heer P.C.J. de Boer nns
i mee naar Beneirarken, Noorwegen, 2weden
: en Finland. De heer De Boor (oud-direc-
I tour van de H.B.S. uit Purmerend) is in
i onze getneente geen onbekende, heeft reeds
j meerdere avonden met succes voor ons ve
i zorgd en is gaarne bereid u met alle mo
I geljke vakantle-tips voor genoemde landen
1van dienst te zijn.

I STIGHTIITO "DE BPOEKFP
GEMBENS.GHAE'ITijdens de bijeenkorast, welke het bestuur

[.van de Stichting De Broeker Gemeenschap
jhield met de besturen van de aangesloten
I Verenigingen C16 feb 1.1.), werd "versla,
1gedaanr-G-ve-r---de werkzaamheden van de
Istidhting oVer 1970. V/ij ziJn van.mehing
i dat dit verslag in wijder kring. bekendhei.d
Ivsrdienf. Daardoorkan wellicht een bete
Ire indruli ontstaari van v;at de Broeker
i i^emeenschap is en doet. Vandaar, dat
ixn dit blad het verslag zullen publiceren
jpoor de lengte ervan,. kan_ dat niet in '
jebn aflevering. • -•
iBESTUUR: :Bin aanvang van het verslagjaar
ibestond.het Stichtingsbestuur uit de vol
Igende personen: dagelijks bestuur, de
|herenH.G.M. te Boekhorst, voorzitter,
[R.. -uobbes, penningmeester en Mevr. B-
iBlufpand-.Sinot, secretaresse , gev/one le-
Iden^ Mevr. M-.v.d. Sluys-Bommel ,de heren
jC. Kestlng,J.Harting vicd-voorzitter en
jW. .i/iedeme^er. •De heer Harting deelde he
Ibestuur in een brief ,dd 10 September 197(
imede zijn. activiteiten als bestuurslid
ivoortijdig. te raoeten staken wegens-drukke
i Vv-erkzaamheden, en gezondheidsredenen, De
jheer Nesting nam zijn taak als vice^-voor-
Isitter over. In een brief dd 28 septembe
[I97O deelde het college van B & 17 mede
|als voorzitter voor-de-koraende zittings-
iperiode opnieuw de heer Fe Boekhorst te
|hebben aangewezen. In het achter ons lig
Igende jaar kwam het bestuur 11 maal ,in
[vergadering bijeen.
'DEELNE.MENDE VERENIGINGBN: In. dit verband
jxs het verheugend op te merken, dat geen
jenkele vereniging haar^deelname in de
IStichting wenste te beeindigen, en dat
IStichting drie ..nieuwe verenigingen als
|deelnemer heeft mogen noteren, t'e weten:
jDe vogelvereniging Brdek in Waterland, .
|de Biljartvereniging Brock in IVaterland,
Ien de 'jeugdfanfare, "Jeugd doet leven",
i zodat het aantal deelnemende vereniginge
i moraenteel 37 bedraagt. • • "
M̂EDEDELINGENBLAB: De "Broeker-Ge-meenschaph
is 00k in het afgelopen jaar om de twee
weken vorschenen, met uitzonderlng van
de ge.bruikelijke' onderbreking tijdens de
vakantieperiode.

SUBSIDIB:_ Ook dit jaar mocht de Stich
ting een gemeentelijke subsidie ontvangen
tot een bedrag van / 300, —. Daarnaast
ontvxng de Stichting een bedrag van
j 500, zijnde de gemeentelijke garantie
van een tekort op de georganiseerde
Feestweek.
^OMMTSSIE ONDERZOEK DORPSHUIS: De werk
zaamheden, die deze commissie tijdens dit |
Stxchtingsjaar heeft verricht, hebben )
nog niet tot bevredigende resultaten ge- I
lexd. In eerste instantie heeft de com- I
missxe een hearing georganiseerd waarbij 1
bieek, dat de aanwezigen, een enkele uit-;
zondering daargelaten, wel belangstellinej
hadden voor een dorpshuis. In november
werd opnieuw een bijeenkomst belegd door
de commissie nu worden alle plaatselijke ^
verenxgxngen uitgenodigd. Het resultaat I
van deze avond was teleurstellend. Bij
het-stellen van de vragen bleek de com- 1
mxssxe nog niet genoeg terzake kundig. I
erder was men van mening, dat de aanwe-i

zxge verenigingen niet representatief 'I
waren voor de totale bevoiking van Broek.l
Conclusie van de commissie, de avond werd
te voorbarig georganiseerd. Desalniette- !
mxn gaat de commissie door met haar ac-
tivxtexten, die naar wy hopeh in het |
komende jaar tot gunstiger resultaten I
zullen leiden. " • i
====' Awordt vervolgd) . . ' |

0 E V R A A G D
MEISJE of VR0U17 voor de

VERKOOP VAN SOUVENIRS

Ook Part-time.

k'LOMFENMAICSRIJ BROEK IN V.'ATERLAND
tel. 02903-^32.

--BURGSRLIJKE STAND=

Geboren:

Engel;en M.

D. de Goede en J.C. Dobber; I'/outer Joostj
zoon van J.J.M. van Doornik en
E.J.M.' de Zwart.

Qndertrouwd: Klaus J. Kupsch 6l jr. en

am docnter van L.P.Verslooti
Joke Cornelia dochter van

Vlasta MKokes 51 jr.;
Willem M.H. de Gier 23 'jr. en'
Mary L. Gemser I9 jr.

VAKANTIE

Vilt U uw vakantiezorg kwijt
Loop dan binnen bij uw eigen; Reiskantoor

De Plaatselyke RaiffeisenbankJ

7w gratis volledig Heisprogramma ligt
klaar voor iedereen en naar elk wat wile
/ij boeken voor U:

Vliegreizen-•
Treinreizen

Autoplanreizen-
Autobusreizen

Rijnreizen . . en

let huren van Bungalows, Appartementen
en Villa's. Met de Raiffeisenbank kunt
U alle kanten op

B E R K E F F ^ ^aan
voor r-gwielen en bromfietsen 100 %

S E R V--T- r M »• .


