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BROEKER GEMEEN5CHAP
OR-GAAN VAN DE STICHTING J3E DROHKER GEMEENSCHAP-

Secretariaat Stichting Kedactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.V/. Eppenga, Buitenweeren 1.
Mevr. B, Blufpand-Sinot, Dr.Bakkerstr.12, - tel. 582.

=:=AGENDA== •

t/m 12 mrt. Tentoonstelling Joyce Ennik
(galerie Be Swaen)

18 mrt.-Mij. tot Nut van 't Algemeen:
.dia-avond over Scandinavie

(Leerkamer)

19 mrt,.Feestavond Biljartclub
(The -iooden Inn)

23 mrt. N.C.V.B.: gecomb. verg. in M'dam
spreekster mw. Strikwerda-v.Klirken

23 Lotenactie t.b.v. schoolreisje
'o.1.s.-I

27 mrt. Toneelver. Tr'acht "Pas op voor
paddestoelen" (Concordia)

27 mrt. Uitvoering fanfare-corps Zuider-
woude (Borpsherberg)

30 mrt., Vogelver,; leziug over broaden
en verzorgen van vogels.

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

28 apr. Verkiezing 2e kamer
30 apr. Koninginnedag-viering
12 t/m 13;mei vierdaags schoolreisje ols-I
13 mei Uitstapje pluimvee- en kon.houders-

ver.

17 mei Ledenvergadering "Het Groene Kruis"
18 mei N.C.V.B.: huish. verg.
22 t/m 30 mei Uitwisseling met Oosthuizen
18 jun.eendaags schoolreisje ols-I
8 t/m 15 aug. Broeker feestweek
11 t/m 1-5 aug.Kermis
21 aug.Pluimvee- en kon.houdersver.:

.jong-sdierendag. - •

BESTUURSMUTATIES STICHTING

: BE BROEKER GEMEENSCHAP

In de on-langs gehouden jaarlijkse verga-
dering van het bestuur der stichting met
de aangesloten vereni'gingen dienden
enige vacatures in het bestuur te worden
aangevuld. Aan de beurt van aftreden wa-
ren mevr.M.van der Sli^-van Bomrael en de
heren J.Harting en C. Nesting. Beze drie
bestuursleden stelden zich niet weder

herkiesbaar. Boor de aanwezige vertegen-
woordigers der diverse verenigingen war
den als hun opvolgers benoemd mevr.
M.E. Aaftink-Sligchers en de heer Jellema.

Een vacature bleef voorshands onvervuld.

V/ij hopen, dat de nieuw-gekozenen met
evenveel genoegen hun functie zullen
waarnemen als hun voorgangers dat gedaan
hebben en wij j^eten hen als zodanig gaarne
welkom in de Broeker Gemeenschap".

==:R.K. -Ke.rk,ie==
Zondag 21 maart a.s. om 10.15 uur zal er
een dienst z'"jn rond het thema "kritisch
denken". Be liturgiegroep heeft deze- .
dienst weer samengesteld. Nagedacht zal
worden over de vraag: waar klinkt voor
ons met gezag het woord van God ? iVat
betekent geloofsvolwassenheid ?

==INSCHRIJVING LEERLINGEN

O.L.S,-I^=

Op maandag 22 maart a.s. bestaat gelegen
held voor inschrijving van leerlingen voor
het eerste leerjaar voor de cursus
1971-*72 aan de Openbare Lagere School I,.

Roomeinde 3 te Broek in Waterland. Inge-
schreven kunnen worden die kinderen,die
voor 1 oktober 1971 de leeftijd van zes
jaar hebben bereikt. In verband met de
eventueel te nemen voorzieningen be-
treffende lokaliteitaccomodatie wordt

u verzocht zich aan deze datum te hou-

den. U kunt aan de o.l.school I terecht

's middags van ^-5 uur. Trouwboekje
meenemen s.v.p, J H.l/. Eppenga,

hoofd der school.
=r=BILJARTCLUB "BE HALTE"=«

Vrijdag 19 maart a.s. houdt de biljart-
club "Be Halte" een feestavond in "The

Wooden Inn". Aanvang 20.00 uur. Voor
leden is de toegang gratis; niet-leden
betalen f 1,— per persoon. Be muziek
wordt verzorgd door Cees Nat.

- =-GYI4NASTIEKVER. "SPARTA"==
Grondgymnastiek voor dames.In het Club-
blad is reeds het voornemen verraeld om

voor dames een uur grondgymnastiek per
week in te voeren. Belangstellenden

•hiervoor kunnen wij nu mededelen, dat
hierraedo begonnen zal^wor^ qp_:



2^ maart a» s« ^ elke donderdagavotid van
21.15 uur - 22.15 uur.

==SCHOOLREISJE O.L.S.-I==
De oudercommissie van de O.L.School I t
Broek in v/aterland wil u graag nogmaals
herinneren aan de te houden verloting
t.b.v. het meerdaagse schoolreisje. De
1000 loten zullen op dinsdagavond 25 mr
a.s. door de leerlingen van de vijfde en
zesde klas bij u huis aan huis verkocht
worden. Zoals u zich ongetwijfeld nog zu
herinneren hebben wij -het vorig jaar af
gezien van een lotenaktle i.v.m. de in
die zelfde periode gehouden collectes
voor anc^ere doeleinden, o.a. 5-mei fees
Daardoon is het saldo van het door de
ouderconiinissie beheerde schoolrei sjes--
londs danig geslonken. Wy doen dientenge
volge een extra beroep op u cm door zo-'
veel mogelijk loten te kopen, van deze
aktie een succes te maken en danken u bi;
voorbaat yoor uw medewerking,

De Oudercommissie. • •

==T0NEELV5RSNIGING "TRACHT"==
pe toneelvereniging "Tracht" van Broek
in V/aterland geeft op zaterdag 2? raaart
een opvoering van .het stuk "Pas op voor
paddestoelen" van Mr. H.M.'. Planter , in
Concordia, aanvang 8 uur. We hebben ge-
ineend eens te moeten afwyken van de blij-
spelen,en -een thriller op de planken te
moeten brengen, of zoals de schrijver het
zelf noemt een geheirazinni-g"apel. We heb
len er zelf veel plezier aan. beleefd en
ve hopen dat u deze afwisselihg ook zal
cunnen waarderen.

Na de vdor^tellihg kunt u weer gezellig
napraten; of u ook had gedacht dat die
iian of Vrouv; het misdryf op zjjn geweten
had.

ERVOLG JAARVEPSLAG STICHTXNG m BROEKER
GEMEEMSCHAP

_erdere activiteiten; He't door de Broeke
emeenschap in het leven geroepen 5--mei
omite. heeft een bijzonder geslaagd 5-mei
,eest georganiseerd. Een ieder kan met
le-zier .op dit 5-jaarlykse evenement te-
ugblikken, met haar originele optocht,
emoedelijke broodmaaltijd en de gezellige

.eestavond. Ook dit jaar heeft de Broekei
emeenschap getracht de nieuwe bewoners
ertrouwd te maken met hun nieuwe' woon-
laata door het organiseren van een con-

:actavond .op 5 november 1970. I7as verhou-
ingsgewijs. de opkomst, minder -dan vorig
aar, de avond op zich was minstens even
eslaagd, l^a' het vernieuwde ..Sint-Nlcolaas
eest van-vorig' jaar heeft de Stichting
ok in.dit verenigingsjaar de Broeker
-ddenstand.bereid gevonden dit feest
cor onze jongsten te organiseren. In een
ets andere vorra gegoten dan- het vorige
aar, mag het feest wederom een groot
ucces genoemd worden.

a een lange zwijgperiode van de vereni-
hg 't Nut van 't Algemeen vend h.e.t

'ichtingsbestuur het raadzaam in contact
:e treden. met, het bestuur van deze vere-

ging. In een gesprek bleek dat de vere-
•ging op een dood spoor terecht was geko
n. Beide .besturen waren echter van me-

1 hat het blijven bestaan van de vere-

niging van groot belang is voor de ge—
meenschap, alleen de bibliotheek voor-
ziet^al in een grote behoefte. Naar aan-
leiding van bepaalde activiteiten heeft
iiet Stichtingsbestuur geconstateerd, dat
de vereniging het goede spoor weer ge
vonden heeft. Als zeer belangrijke acti-
viteit van de Stichting in het afgelopen
jaar kan de organisatie van de Tweekamp
met Oosthuizen beschouwd worden. In sa-
menv/erking met de Oosthuizer Gemeenschap
en de Broeker- en Oosthuizerverenigingen
-S deze tv/eekamp een ongekend evenement
jeworden. Onze traditionele Eeestweek
creeg hierdoor een nieuw jasje aan. Reacts
t-jdens de voorbereidingen was van een
verbroedering tussen de Oosthuizers en
Broekers te spreken, die tijdens de feest-
veek zijn hoogtepunt bereikte. Hopeliik
wordt de revanche in Oosthuizen dit ko-
!ende jaar een even groot succes.

Tot zover het jaarverslag over 1970,

==ADMINISTRATI-E-FQRIvIULIE7
n^het begin van dit jaar zijn huis-aan-

luis forraulieren afgegeven met het ver-
oek daarop een aantal gegevens te ver-
elden, welke dienen ter controle van de
emeentelijke administratie. Het overgro- !

.e deal daarvan is inmiddels ter gemeenteU
ecretarie terugbezorgd. Een aantal ech- ;

-er ontbreekt nog. Daarom wordt een
ringend beroep gedaan op diegenen, die
let (ingevulde) formulier nog .niet .heb-
en ingeleverd, om dit alsnog ten spoe-
igste te doen. Mocht wellicht het uitge-:
eikte formulier in het ongerede zijn ge-
aakt, dan kunt u ter gemeente-secretarie-
en nieuw exemplaar afhalen.

==BITRGERLXJK£ STAND=== ==== i
eboreji£^ Rene Chr- a.v. C.D.A. van Nol

en H.A. Boon; Jalda V/ietsche
h.v. S. Hoff eh P.v.d.Heide.

ndertr.^Dirk Franks' 23 jr. en Aaltje Lof^
20 jr.'

ehuwd: Klaus J. Kupsch 6l jr. en i
Vlasta M. Kokes 51 jr.; i
Willem M.H. de Gier 23 jr. en 'J
Mary L. Gemser 19 jr.

verleden: Jan Bont 8l jr. echtgenoot
van 4. Vrij. - . . . i

gebruik aangeboden; • :

twee perceien goede tennisgrond,
bevragen bij de heer A.G.Plorap, - ,

tel^ 384.
r. Gompelman, p/a Bouwbedr.De Waal,
:el. 594. Broek in.Waterlahd.
e koop aangeboven; nieuwe"stalen

kanteldeur.
Favoriet; maati 3.30 x 2,10 m.

VAKANTIE
vilt'U uw vakantiezorg kwijt. ? Loop dan
innen bij uw eigen Reiskantoor !
De Plaatsellike Raif f eis^nhanlr .
'! gratis volledig Reisprogramma ligt-
laar voor iedereen en naar elk wat wils,
j" boekon voor U:
/"liegreizen, Treinreizen, Autoplan- ,

Autobus-, Rijnreizen. .en

i^Villa^sT^^ Bungalows, Appartementen


