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Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweeren -1,

Mevr. B. Blufpand-Sinot, Dr. C, Bakkerstr.•12, tel. 562

==AGENM==:

t/ra 24 juni Expositie Luis Fllcer
(Galerie De Swaen)

9 t/m 12 juni Avondvierdaagse
10 juni . Bejaardentocht
l4 t/m 18 juni Oud papier-actie

meisjesclub
juni Jongerenbijeenkomst NUT

(Leerkamer)
juni Concert Nederl. Kamerorkest

(Ned, Herv. Kerk)
juni Eendaags schoolreisje ols-I
juni Schoolsportdag
juni Schriftenkijkavond ols-I
juni Afscheidsavond ols-I (Concordia

12 - 17 juli Kampeervveek meisjesclub
8 t/m 15 aug. Broeker Feestweek

11 t/m 15 aug. kermis
21 aug. Pluimvee- en kon.houdersver.:

Jongdierendag
28/29 aug. Waterland-wandeltocht

=:=iNEDERLANDS KAIiERONKEST-=
In ons blad mag niet ontbreken een op-
v/ekking voor alle inwoners om het con--
cert bij te wonen, dat het Nederlands
Kamerorkest hier geeft. En wel op vrijdag
18 juni a.s., des avonds om 8 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Broek in VVaterland,
Wie vorig jaar dit concert heeft bijge-
iVoond, zal het met ons eens zijn, dat de
kerkruimte zich bij uitstek voor deze
muziek leent. Het programma vermeldt
werken van lichte aard, die bovendien
ter plaatse zullen worden toegelicht.De
entree-prijs bedraagt f 5,— per persoon.
Kaarten zijn verkrijgbaar o.a. bij de kos-
ter der kerk, Leeteinde 2 en op de avond
van het concert aan de ingang.

AAN ALLE JONGEREN VAN I5 - -^±20 JAAR
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Enkele raaanden geleden hebben enige be-
stuursleden van 't Nut een gesprek gehad
met een 15 tal jongens en meisjes van
jullie leeftijd. Ons is toen gebleken
dat jullie graag een plaats zouden willen
4®kben, waar je elkaar pntrao.et,e.n,....ku,nt.,.,

e

dit te realiseren zijn er vele moeilijk-
leden, die opgelost moeten worden, maar

n van de eerste is wel het geld. Er is
n voorstel binnen gekomen om dit nu aan
pakken en daar het een probleem is

or alle Broeker jongeren en niet voor
n klein groepje, nodigen wij jullie

•lemaal uit niet langer te mopperen,
ar op dinsdag 15 juni a.s. om 8 uur in
leerkamer te komen.

Het Nutsbestuur.

derschrift: Hoewel dit uit de tekst van
et bovenstaande niet met zoveel woorden

blijkt, hebben wij deze uitnodiging van
het Nut gezien als een reactie op het
stukje in ons vorig nummer. Wij ontvingen
00k van Ds. Hiensch een (mondelinge)
reactie, hierop neer-komende, dat 00k hij
graag met de desbetreffende jongelui een
gesprek zou hebben. Het lijkt ons dien-
stig, indien 00k Ds. Hiensch de boven
staande bijeenkomst bijwoont, opdat alle
betrokkenen daar met elkander de proble-
matiek kunnen bespreken.

^ Red.

Litho's en etsen van Luis Filcer

in Galerie "de Swaen"

achter de kerk

Broek in V/aterland

29 mei tot en met 24 juni 1971

dagelijks van 10-15, *s. zondags van 12-17

=:=^^EISJESVERSNIGING==
Volgende week van l4 - 19 juni komen we
weer langs om oud papier op te halen.
Met warm weer wordt dit 's avonds gedaan.
Dit is de laatste keer voor het kamperen
Wij willen dan ook alien hartelijk danken
die door middel van oud papier en vodden
ons geholpen hebben om dit mogelijk te
maken.

Mej. M. Mulder



==SCHOOLSPORTDAG==

Op zaterdag 19 juni a.s. wordt door
S.D.O.B., SPARTA en de Vereniging voor
Openbaar Onderwijs weer de jaarlijkse
sportdag georganiseerd. Aanvang: 10 uur.
Plaats: SDOB-veld.

Alle kinderen in de gemeente Broek in
Waterland, uit de ^e, 5© of klas,
kunnen deelnemen aan de onderdelen hard-
lopen, kastiebalwerpen, stap-stapsprong
en hoog-.en verspringen. Na afloop ont-
vangt elke deelnemer een diploma, waarop
de prestaties staan vermeld.
Kinderen die buiten de gemeente op
school gaan kunnen zich tot een kwartier
voor de aanvang der wedstrijden opgeven
in de kantine op het SDOB-veld.

Naraens de organise-
rende verenigingen
y/. Drijver, secr.V.O.O.__

==BEJAARDENGYMimSTIEK==

De ouden van dagen gymnastiek is nu met
vakantie. We starten weer maandagmiddag
21 juni a.s. om 15*^5 uur. De club is
niet zo groot en dat vinden we erg jam
mer, want we hebben erg veel plezier met
elkaar. Het vermoeden bij ons is gerezen
dat een heleboel mensen zich een verkeer

de voorstalling van deze gymnastiek
maken. Het woord ouden van dagen klinkt
dan ook wel erg oud. Natuurlijk zijn er
mensen van boven de 65+ op de club,
maar deze gymnastiek is 00k geschikt -
voor mensen van 55+* Alle dames en heren
die niet meer zo gemakkelijk de grond-
oefeningen kunnen doen, kunnen zich op
deze gymnastiek in conditie houden en
hun verslapte spieren en stijve gewrich-
ten versterken en soepel maken. Ik zou
u willen aanraden om op deze gymnastiek
te komen. U kunt zich opgeven bij mevr.
Van Schaagen, Buitenweeren 3, tel.438
of tijdens de gymnastiek, maandagmiddag
aanvang 13.43 uur in het Vi/ykgebouw.

Mevr.C. Tierie •

==TONEELVERENIGING "TRACHT"==

De toneelvereniging Tracht" heeft de
jaarlijkse ledenvergadering weer achter
de rug. Het bestuur trad af en stelde
zich weer herkiesbaar, behalve de heer
J. V. Riessen. Het nieuwe bestuur ziet
er als volgt uit: Dhr. D. Gompaan,
Dhr. W. Terpstra, Dhr. A. Slagt,
Mevr.T. Adema en Mevr. G. Tierie.

De eenackter van Tracht "De dodelijke
liefdes van tante Tina" heeft veel suc-

ces. Vie hebben het gespeeld voor de
Oranjevereniging, tijdens de tweekamp in
Oosthuizen en brengen het 00k eind juni
in de kop van Noord-Holland en gedurende
de Broeker Feestweek in augustus op het
Kerkplein. De jeugdafdeling van Tracht
heeft nu vakantie. We hebben met z'n
alien zeer plezierig gewerkt. In het be
gin ging het een beetje stroef omdat we
totaal geen ervaring in jeugdtoneel heb
ben, maar we starten weer in September
en hopen dan alle kinderen weer te zien.
Als u soras nog wat oude kleren, hoeden
en tassen over heeft dan zal de jeugd
afdeling u zeer dankbaar zijn, het is zo
leuk om verkleed te spelen. U kunt uw
spullen kwijt bij Mw. G.Tierie , tel. 4931

de V/oudweeren 9i na 20 juni a.s.

==NUT van 't ALGEMEEN==

In het begin van dit jaar hebben zich
enkele mensen gemeld voor de door ons
te organiseren foto-cursus. Helaas te
weinig om met succes van start te gaan!

Het idee heeft ons echter niet losgela-
ten en wij willen het het a.s. seizoen
nogmaals proberen. In September a.s.
willen wij een avond organiseren, juiste
datum en plaats hoort u t.z.t., waarbij
een deskundige u het een en ander zal
vertellen over de kunst van het fotogra-
feren en wat misschien nog veel belang-
rgker is, u kunt uw vakantie-foto's of
andere foto's, die u gemaakt heeft mee-
nemen en men zal u vertellen wat u fout

(of niet) gedaan heeft. Hochten er naar
aanleiding van deze informatieve bijeen-
komst belangstelling bestaan voor een
vervolg van 3 of 4 avonden dan zal het
Nut dit organiseren.

==BR0EK-00STHUIZEN==

Kort willen wij nog even terugblikken op
de uitwisseling met Oosthuizen. Naar onze
mening 00k dit jaar weer een geslaagd
festijn. Niet alleen, omdat Broek dit
keer gewonnen heeft, maar voornamelijk,
omdat in een plezierige sfeer de diverse
ontmoetingen hebben plaats gevonden. Wij
hopen, dat vele vriendschappen gesloten
zijn. De organisatie was bij de Oosthuizer
Gemeenschap in prima handen. Daarvoor
00k vanaf deze plaats de dank van de
Broeker Gemeenschap. Herhaling van de
ontraoeting dient zeker overwogen te wor-
den. In Oosthuizen rekent mener al half
en half op ! Gaarne willen wij ook- alle
Broeker verenigingen en andere deelnemers
bedanken voor hun aandeel in het- welsla-
gen van deze week.

==VERSGHIJNDATA==

De volgende nummers van de Broeker
Gemeenschap zullen verschijnen op 24 juni,
8 juli en 5 augustus a.s.

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren:Berend Hendrik z.v. H. Hoffmann
en J.G. Drukker; Annemiek d. v. K. . van .Veeri
en E. Vroegop.
Ondertr.: Anna Lof 22 jr. en Herman
Diederik Brilman 22jr.; Liesbeth Poolman
22 jr. en Martin Tentij 24 jr.
Gehuwd: Bernardus Johannes de Vos 24, jr.
en Gornelia Belder 22 jr.
Overleden: Fredrik Vonk 35 jr wonende te

Amsterdam. _

WILT U EEN HOGE PREMIE VAN JJVI GELD ?

SPAAR DAN BIJ DE

NEDERLANDSGHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

RENTE hi - 8 %
ledere nieuwe Spaarder ontvangt
DRIE GULDEN GRATIS als eerste inleg.

Informeer eens bij uw N.M.S.-agent te

BROEK IN WATERLAND, J. v.d. Snoek

Roomeinde 17 , tel. 02903-454
Geopend: Maandag en woensdag van

18.30 - 20.00 uur, 's zaterdags
van 11-12 uur en VOLGENS AFSPRAAK !!!!!!


