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=^AGENDA==: -

t/ni 30 mei Uitwisseling met -Oosthuizen
3/6 juni A.N^V/.B.-wandeltocht

9 t/m 12 juni Avondvierdaagse
10 Juni Bejaardentocht
18 juni Eendaags schoolreisje ols-I
19 Jiini Schoolsportdag

8 t/m 13 aug. Broeker F.eestweek
11 t/m 15 aug. Kermis
21 aug. Pluim-vee- en kon. houderGver. :

Jongdierendag
28/29 aug. Waterland-wandeltocht

==AVOMD-VIERDAAGSE==:

Op de dagen 9 t/m 12 juni a.s. v/ordt weer
de bekende avondvierdaagse gelopen. Drie
avonden wandelen in de orageving van
Broek in Waterland, de vierde dag (zater-
dag) wordt gelopen met Purmerend als
begin- en eindpunt, Gelegenheid tot cpge-
ven voor deelneming kan nog deze week
(dus tot en met zaterdag 29 mei) bij de
beer W.-Drijver, Buitenwseren 17 te
Broek in V/aterland. De inschrijvingskosten
bedragen voor juni'oren t/m 13 jaar:
f 3575i voor ouderen: / ^,75- ver-
voerskosten Broek-Purmerend v. v. zijn
hierby reeds inbegrepen.

==PEUTERSPEELZAAL==

De speelzaal in ons dorp is byna aan bet
einde van zijn eerste "seizoen". De zomer-
vakantie is bepaald op 26 juni t/m 13
augustus. Nieuwe opgaven voor 1971/72
kunnen van nu af gedaan worden bij Zr.
J. Grouse, wijkgebouw, tel. 235- Omdat wij
graag vanaf bet begin met een definitie-
ve groepsindeling v/illen beginnen verzoe-
ken wij ora een zp nauv/keurig mogelijke op-
ga'^re van nieuwe kinderen, maar ook van
kinderen die dit jaar de speelzaal al
Ibezochten of al op de v;achtlijst stonden.
Bij een opgave moet vormeld worden: naara
en achternaam van bet kind, geboorte-
datum, adres, telefoonnummer, aantal

ochtenden per v/eek.
pe bijdrage van de ouders blijft / 3i--

nr. 566

J)n BROEKER GJEMEENSCHAP"
Redactie-adres mededelingenblad:

Eppenga, Buitenv/eeren 1.
12, tel. 562

per kind per ocbtend. De leiding ver-
andert ook niet (Mevr, Beintema,
Mevr. Compaan, Mevr. Klooster en 'Mevr.
Mirande). In bet bestuur is wel een
kleine verandering. De beer J.van Door-
nik beeft de heerv.Hontfrans opgevolgd
als voorzitter/secretaris. De andere
leden van dit bestuur zijn Mevr. Terpstra
(penningmeesteres), Zr. Grouse (opgaven
en indelingen van de groepen, contact
met ouders), Mevr. Dobber (speelgoed,
materialen) en Mevr. ^erstrate.
De ouderavond die enkele weken geleden |
werd geboudsn beeft aan de verwachtingerj
(tenminste aan die van ons) beantv/oord, i
Er waren, veel ouders, en ook de vaders I
hadden nu eens de mogelijkbeid om de |
speelzaal van binnen te bekijken. Aan de j
band van een aantal dia's die.van de |
kinderen v/aren gemaakt (in de speelzaal);
v;erd wat verteld over bet spel van kin
deren in de "peuter"-leeftyd: 2-^ jaar.
V/e zijn zeker van plan ora volgend jaar
weer iets dergelijks te doen !

Bestuur peuterspeelzaal.

==MOODKLQK OVER BROEK==

Aan ons ve'rzoek, gericht tot de auteur
van bet ingezonden stuk met bovenstaan-
de titel, om zich aan de redactie bekend
te raaken, is voldaan. Derbalve gaan vnj
hieronder tot plaatsing van dit artike].
over. „ ,Red^

Het is naar mijn mening maar droevig ge-
steld met het jeugdbeleid in Broek in
V/aterland. Bij mijn weten is er de laatste
tien jaar helemaal geen initiatief uit-
gegaan van bet gemeentebestuur. Dat het
gebrek aan recreatie voor de jeugd nog
geen straatterreur beeft uitgelokt,mag
toeges.cbreven worden aan het feit dat
wij bet beft in eigen banden genomen
bebben. Nog geen vijf jaar geleden bouw-
den we zelf een kasteel in een tuin

aan bet Havenrak, maar we moesten het
veld ruimen voor een garage, die er nu



nog niet staat. Daarna vergaarden we een
oude stal aan de /oudweeren, maar dit
hield ook nie't'lang stand. Na jaren ver-
veling kraakten we vorig jaar een pand
aan het Leeteinde. Met veel machtsver-
toon werden we ingerekend door de politi
Dankzij de heer Van der, Pauw liepen we
een rechtszaakje mis. A1 met al staan we
nu weer op straat, zonder voetbalveldje,
zonder lets. Het is wel duidelijk dat de
partij "Algemeen Belang" zijn naam helemaal
met waard is, want in het kleine jaar
dat zij de scepter over Broek zwaait, is
er nog niets concreets gebeurd. Van de
zijde van de kerk hebben we helemaal niets
te verwachten, want de enige fuifgelegen-
heid, de Leerkamer, is ons door de nieu-
we dominee ontnomen.
Bedankt, mijne heren, bedankt !
2ullen we nog lang moeten wachten of hoe
zit dat. We willen toch' zeker geen Black
Poema's hier in Broek. Kies zelf; onze '
eis is duidelijk •genoeg: een j.eugdhonk '
voor de generatie van nu en voor'de gene-
ratie van morgen.
By voorbaat dank vo'or plaatsing,

"Be Broeker Jeugd"

GROOT SUCCES VOOR "JEUGD DOET LEVEN"==
^^et fanfare orkest Jeugd doet Leven uit
Zuiderwoiide heeft de afgelopen v/eek uit-
stekende resultaten behaald. Op 15 mei jl
werd door 8 leden van de fanfare deelge-
nomen aan de muziekexamens van de Alge~
mene Nederlandse ITnie van Muziekvereni-
gingen. Deze examens werden te Alkmaar
^ehouden. Dankzij de goede voo'rbereiding
werd een geweldig resultaat geboekt:
alle 8 kandidaten slaagden, waarvan zelfs
een met lof van de exaraencommissie. Bij de
diploma'^iitreiking uitte de secretaris-
penningmeester van de examencommissie,de
leer Van Doom hlerover zijn enorme bewon-
dering. Voor het eerst naar een exaraen'
iiomen, en dan meteen alle kandidaten ge-
slaagd. Ook de dirigent van het ensemble
'rank Meijer j die de opleiding in handen
leeft, kreeg veel lof toegezwaaid voor

deze kranige prestatie. De uitslag luidde;
'"lico Beets, grote trom 38 punten, (waar-
schijnlijk de enige gediplomeerde grote
trom in Waterland)
Juriaan Pronk, tenor tuba 55 punten,
'aul Tjemkes, bes'bas 56 punten,
4aaike Alting, bugel '59 punten,'
Janriy Horees, Altsax 62 punten
Margieh Alting, althoorn 63f punten, •

nger Mejjer, bugel 65 punten,
Netty Morees, tenor tuba '71"punten met
.of van'de examencommissie !
p 22 mei j.l. werd door de fanfare Jeugd
Get Leven o.l.-v. Frank Meijer, deelgeno-
en aan het concours te De Ryp. Na een
angename bustocht, die het gezelschap
.a. langs de kuststreek voerde, arri-
eerde men cm ca. 3-30 u. in de Rijp. Om
.30 u. trad de vereniging op en met
root Eucces, n.l. een 1e prijs met 360

)Unten en lof van de jury, ^"^et dit resul-
;aat was Jeugd doet Leven de hoogst ge-
classeerde fanfare van alle deelnemende
armonie- en Fanfaregezelschappen van het
ehele concours. Een felicitatie is dan
ok wel op z'n plaats. Wij hopen dat wy in

de toekomst nog veel kunnen genieten i
van dit goede ensemble onder de kundige I
leiding van dirigent Frank Meijer. !

K.Morees,secretaris. =

==UITWISSELING MET 0QSTH1JIZEN==: I
Als u dit blad ontvangt, is al een ge- I
deelte van het uitwisselingsprogramma I
achter de rug, U kunt nog de volgende 1
evenementen meemaken. I
Heden 27 mei: bridge-wedstrijd en to- |
neelavond (met bal na) I
vrijdag 28 mei behendigheidsspelen
zaterdag 29 mei: steenwerpen, viswed-

strijd, touwtrekken
zondag 30 mei: voetballen.
Raadpleeg voor aanvangstijden etc. het
uiogebreide programma, dat huis-aan-
huis is verspreid. Komt alien ter aan-
moediging naar Oosthuizen !

^^BURGERLIJICE STAND=^
Ondertrouv/d: Jacobus Cornells Hooiveld
29 jr. en Maria Jacobina Cornelia de
Konlng 2^ jr.

Geboren: Roy Antonius , z. v.. A. J. H. Scholten
en,C.P.M. van Amersfoort.

"wilt U Ehh HOGE RENTE VAN UW GELD •—
SPAAR DAN BIJ DE

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

RENTE ki- ~ 8 %
ledere NIEtTWE SPAARDER ontvangt •
DRIE GULDEN GRATIS als eerste inleg
Informeer eens bij ,uw N« M..S.—agent te
BROEK IN WATERLAND. J. v.d. Snoek
Rooraeinde 17 , tel. 02903-^54

Geopend: Maandag en woensdag van
.18.30 - 20.00 uur •
Zaterdag van 11 ~ 12 uur
EN VOLGENS AFSPRAAK

Mededeling voor de HUISVROUW:

Slagery Nooij, De Erven 8, Broek in
Waterland, geeft reeds, enige weken de
bekende Ringzegel. Voor u betekent dit
dat u in 't vervolg bij elke gulden be-
steding 1 Ringzegel ontvangt,, .dat houdt
voor u dus in: minder zegels. plakken en
toch in rijksdaalder voor 'n vol boekje.
Oude Hoefijzerzegels kunt u nog inleve-
ren tot 15 jula a.s. Voor een vol boekj
een rijksdaalder en voor niet voile
boekjes geldt; voor elke vier oude een
nieuwe zegel. Nu krijgt u in ' t vervolg
by Groentehandel Meyn en Slager Nooy
Gratis Ringzegels. Vliegensvlug 2,50
terug.
Als laatste dit: spaar de zegel.goed en
?lak ze meteen op als u ze on't.vangen
heeft, dat voorkomt zoekraken.

Onderlinge Brandverzekering,
Parallelweg 17, Broek in V/aterland'-
tel. 02903 - 269

Voor een GOEDE BRANDVERZEKSRING naar
de "0 n d e r 1 i n g e".

Goede voorwaarden en uiterst lage-'-
premie I '•

iORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEEN-
SCHAPM!


