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BROEKER GEMEENSCHAP
ORXaAAN DE STICHTING ^DE BPtOEKER GEMEHSSCHAP"

Redactie-adres mededelinffenblad:"De Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga. Buitenweereni.
Mw. B. Blufpand-Sinot, Dr. C. Bakkerstraat 12 - tel. 562.

==AGENDA==

17 apr Ledenverg. Groene Kruis
23 apr Uitstapje bejaardenclub
29 apr Feestmarkt op het Kerkplein

1 mei Viering Koninginnedag
16 mei NCVB: huish. verg,
17 t/m 20 mei 4-daagsschoolreisje ols-I
3 jun Uitstapje pluimvee- en konh;ver.
9 junl-daags schoolreisje o.l.s.-I

l4 jun Tocht bejaardenclub
2Z 0un-Af-schaidsavond leerldiigen" o. I. s.
8-10 dec. Tentoonstelling
____ pluimvee- en konh.ver.

==HET GROENE KRUISz==:

I.
Op 17 april a.s. cm 20.30 uur houden- wjj
in het Wykgebouw de Algemene Ledenverga
dering. De agenda omvat;
1. Opening
2. Notulen

3. Jaarverslag
Kascommissie

3* Fin. verslag
6. Bestuursmutaties, aftredend en niet

herkiesbaar Mw. Van Schaagen-Poolman
en de heer C. Keating.

7• Rondvraag
8. Sluiting.
Pegencandidaten voor de bestuursfunctie
cunnen door de leden tot 13 oktober a.s.
bij het bestuur worden ingediend. V/ij stel

ons voor om na afloop van de vergad€
"ring een discussie open te stellen over
de preventieve gezondheidaaorg in het
ilgemeen en die van onze gemeente in het
Dijzonder. VVij hopen dat u zich hiervoor
een paar uurtjes vrij kunt malen.

Namens het bestuur,
C. Kesting, secretaris.

—II—
De Emmabloemcollecte heeft in onze ge-
leente f ^91i70 opgebracht. Hartelijk

dank aan alle gevers en aan de collec-
tanten die meegewerkt hebben om dit
mooie bedrag bij elkaar te krijgen.

J. Grouse

=.=INSCHRIJVIHG LEERLINGEN 0.1.3.-1==
Op maandag 24 en dinsdag 23 april a.s.
bestaat er gelegenheid tot inschrijving

leerlingen voor het eerste leerjaar
aan de openbare lagere school I,
Roomeinde 3. Ingeschreven kunnen worden
kinderen, die v66r 1 oktober 1972 de
leeftijd van 6 jaar zullen hebben be-
reikt. Beide dagen kunt u in de school
terecht van _l6.00 —v 16.30 -uur. Trouw—
^oekje meenemen s.v.p.
Voor de nieuwe eersteklassertjes begint
de cursus op woensdag 16 augUstus 1972.

H.W. Eppenga,
hoofd der sc.hool. . . IJ. ..

==KOLLEKTE ASTMAFORDS==:
In de week van 1 tot 7 mei a.s. zal
de kollekte voor de astmabestrijding
worden gehouden. Van onze bevoIking.lijdt
10% aan astmatische ziekten. Omdat er al
zoveel ellende is in de wereldrvergeten
we wel eens hoe erg het allemaal is.
Toch^^kent een ieder welhaast: een! paar
patienten; iemand die invalide is ge-
worden, iemand die in een astmacentrum
werd of wordt verpleegd, een kind, dat
is blijven zitten, omdat het zoveel ziek
is geweest. Behalve dat astmatische
ziekten een bedreiging zijn voor de
volksgezondheid, ze veroorzaken 00k op
andere wijze veel schade aan onze
samenlevi ng. Zo wordt bijv. 135^ van de
invaliditeit veroorzaakt door astmatische
ziekten en 20?^ van het totale ziektever-
zuim.

Daarom doet het Astmafonds een beroep op
J. Hetzij door een gift in de kollekte-
3US, hetzij door overmaking van een be
drag op giro 35033, t.n.v. het Neder-
Lands Astmk Fonds.

==GYMI>TASTIEKVER. " SPARTA"==
.rimmen voor dames. Binnenkort hopen wy
ran start gaan met trimmen voor dames.

Of dit tot de mogelijkheden behoort,hangt
.n de eerste plaats van u af, daar het



trimmen alleen doorgang kan vinden by
voldoende belangstelling. Van het belang
van het verkrijgen van een goede conditie
d.m.v. een regelmatige lichaamsbeweging
hoeven wij u waarschijnlijk niet meer te
overtuigen. Hieronder volgen enige gege-
vens om de zaak duidelijker te maken:
1. Het trimmen zal plaats vinden in de

trainingshal van "S.D.O.B." op vrydag
avond, waarschijnlijk van 20-21 uur.

2. De training zal worden geleid door
een daartoe bevoegd persoon.

3. Er wordt geen minimum of maximum leef
tijdsgrens gesteld. Wei vragen wij van
u, dat u kunt aantonen, dat van me-
dische zijde geen bezwaren tegen uw
deelname bestaan.
De deelneemsters zijn verplicht lid
te worden van g.f.. "Sparta".
Contributie / ?,— per maand.
Hierbij zijn de kosten van het bonds-
lidmaatschap van het K.N.G.V. en de
kosten van de ongevallenverzekering
van het K.N.G.V. inbegrepep...

3. Om zo sbiei- inogelijk te kunhen begihnfe
zien wij uw opgave graag zo spoedig
mogelijk tegemoet.

J kunt u ppgeyen bjj J, Dobber, Noordmeer
/eg 2, tal,'"3T3> of bij;een van de andere

bestu.ui'.sleden,;.

==FIE.TS VERDWENENg=^
J±e heejft yrjjdagavond tussen 8 en 9 uur
le vouwfiets, pierk Union/Barracuda van

meegenomen ? Stond voor het huis
!foordmee.yweg.2. De klaur van de fiets is
5lauw/grij_s, verchroomde •velgen en v&6r
bagag'edrager + man^ije.
inlichtingen of terugbezorgen aan fain. •

C. Kesting, C.Roelestr. 22, tel. 390.

=:=GEZINS- EN BEJAARDENHULP==
Voor g3z:Lnsverzorging en bejaardenhulp
cunt u zich wenden.tot Mw. Franke,
Nieuwland 1- - tel. k^2 of Zr. Grouse,
el. 233.

==BURGERLIJKE STAND==
eboren; Jacob Jan zoon van J. Prijs'en

J.C. de Jongh
ehuwd:.Bob Semeijri 28 jr. en Marijke

- Hoeflake 23 jr.

Mw, F. Brouwer, Broekermeerdijk 6,
tel. 02903-412

GEDIPLOMEiSRD. PEDICURE

Behandeling na afspraak ook aan huis.
Op advies van de dokter ook aanraeten
van steunzoleh en elastieke kousen.

=:JAARVERSLAG STICHTING "DE BROEKER
GEMEENSCHAP"==

de jaarlijkse bijeenkomst met de aange-
loten verenigingen, heeft het bestuur

van de stichting "De Broeker Gemeenschap"
verslag gedaan over het jaar Ip^i, Aange-
zien wij menen, dat wellichf ook anderen
dan zij, die op die avond aanwezig waren,
hiervoor interesSe .hebb.e.n, iaten wij het
aarverslag hieronder volgen. • j

bestuur: Na de bestuursverkiezing' van
vorig jaar begon het Stichtingsbestuur
het nieuwe jaar met de volgende leden;

De heer H.G.M. te Boekhorst, voorzitter,
de heer R. Lobbes, penningmeester en
mevrouw B. Blufpand—Sinot,secretaresse
tezamen het dagelijks bestuur vormend
en de heer Jellema, vice-voorzitter, de
de heer W. Wiedemeijer en mevrouw M.
Aaftink-Sligchers. In juli 1971 werd de
heer F. Truyen uit Zuiderwoude bereid
gevonden de resterende zevende zetel in
het Stichtingsbestuur te bekleden en in
deze situatie is tot op heden geen wijzi-
ging opgetreden. In het achter ons lig-
gende jaar kwam het bestuur 13 maal in
vergadering bijeen.
Deelnemende verenigingen. In het aantal
deelneraende verenigingen in de Stichting
is het afgelopen jaar geen verandering
gekomen. Geen enkele vereniging wenste
de deelname te beeindigen, nieuwe vere
nigingen zijn er niet bijgekomen, zodat
het aantal nog steeds 37 bedraagt.
Mededelingenblad» In het afgelopen jaar
is de "Broeker Gemeenschap" wederom I
iedere twee wekeii verschenen met. uitzon- 1
dering van de gebruikelijke onderbreking |
tijdens de vakantieperiode. I
Subsidie. Van gemeentewege is de Stichting
over het jaar 1971 een subsidie groot
f 300,— verleend. Daarnaast ontving de
Stichting een bedrag van f 300,— zijnde
de gemeentelijke garantie op een tekort
van de georganiseerde Tweekamp met Oost-
huizen en de Feestweek. "
Commissie onderzoek Dorpshuis. In de loop
van het jaar werd het bestuur vaii de
Broeker Gemeenschap op de hoogte gesteld
van he.t feit , dat de gemeente een urgen—
tieverkiaring had gekregen voor de bouw
van een gymnastiekzaal bjj de nieuw te
bouwen school. In een groot- deel van de
behoefte waaraan het dorpshuis zou moe-
ten beantwoorden, n.l. de sportaccomo-'
datie , werd nu voorzien. De mogeli jkheid'"
de oude- school in de toekomst te gebrui-
ken voor verdere activiteiten wordt nu
nog door de commissie bekeken.
V^erdere activiteiten. Na de eerste Twee-
£amp met Oosthuizen vorig jaar vpnd dit
jaar de revanche in Oosthuizen plaats,
jeorganiseerd door de Oosthuizer— en
3roeker Gemeenschap in samenwerking met
ie verenigingen liit beide gemeenten. Ook
dit maal werd de Tweekamp een ongekend
succes, hetgeen voor een groot deel te
danken was aan het enthousiasme van alle
deelneraers en medewerkers. Naast de lang-
samerhand. traditionele evenementen tydens
de Feestweek. werd dit jaar sinds lange
'ijd weer een jopenluchtbal georganiseerd.

(lyordt vervolgd)

ONDERLINGE BRANDVERZEKERING
Parallelweg 17 - Broek in Waterland

tel. 02903-269

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

Goede voorwaarden en uiterst lage
premie !

WORDT DONATEUR VAN DE.

BROEKER GEMEENSCHAP ! 1


