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BROEKER GEMEENSCHAP
OR0AAN VAN DE STICKTING „DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap"
Mw. B.Blufpand-Sinot, Dr.C.Bsikkerstr. 12,

==AGENDA==

5-15 aug. Broeker Feestweek
26 aug. Pluimvee- en konh. ver.:

Jongdieren keuring (konijnen)
8-10 dec. Tentoonstelling pluimvee- en

konynenhoudersvereniging.

==AFSCHEIDSAVOND 6e KLAS 0.1.3.-1==:

De heer Drost heette iedereen van harte

welkom, speciaal de Insp. v. Onderwijs,
de heer en mevrouw Hiensch en de Burge-
meester, die ihrndublDel.e functie aanwezig
was, n.l. 00k als ouder van de afscheid-
nemende dochter. Terugkijkend op het voor-
bije schooljaar constateerde de heer Drost
een goeie samenwerking tussen oudercom-
missie en leerkrachten. Hij wenstte de
kinderen alle succes op de diverse ver -
volgscholen. En vertelde dat het vroegere
diploma van de school dit jaar vervangen
wordt door 'n afscheidsdinertje voor
kinderen met alle leerkrachten. De heer

Eppenga vond het moeilijk weer afscheid
te nemen, waarbij gezegd moest worden,dat
er dit jaar erg hard gewerkt was. De heer
Eppenga hoopte dat de vervolgschool die
in combinatie met de ouders en de psycho-
logische dienst gekozen was zo zou zijn,
dat de kinderen een fijne tijd tegeraoet
zouden gaan. A1 zullen de eerste weken
misschien wat moeilijk zijn. De heer Te
Boekhorst tenslotte bedankte namens de

ouders de leerkrachten voor alles wat ze

in deze jaren voor de kinderen hebben ge-
daan om een zo goed mogelijke basis te
leggeh voor hun verdere leven. De ver-
keersdiploma's werden hierna 00k door hem
uitgereikt. Hierna werd door de ouders
van de koffie genoten en de kinderen wer
den opgefrist door 'n flesje prik. Wat
wel nodig was, want met de stemming steeg
de temperatuur onrustbarend. Het enthou-
siasHne verminderde niet bij het opvoeren
van de door de 6e klassers opgevoerde
musical. De heren De V/aal, Drijver en
Eppenga hadden eer van hun werk. De wer-
kelijk droge professor, de politieagent
die subliem het gezag yertegenwpp

Redactie-adres mededelingenblad;

H.W. Eppenga, Buitenweeren 1.
tel. 562

n de meesterlijke juffrouw Rozelaer;
het was een daverend succes. Ook de kos-

uums waren schitterend. De holbewoners

waren zo uit de oertijd weggelopen en de
roubadour verleidde vast niet alleen

uffrouw Roselaer. Onder luid lalala

gezang werd het feest besloten, waarna
)loemen voor Tante Klaar, de afscheidne-
nende Mw. Kesting en de grimeuses. Met

s voor de acteurs en actrices kwam de
vond tot een plezierig en feestelijk
inde.

M. Tensen-Pillot.

==HUISDIERENSHOW==

p zaterdag 12 augustus wordt de huis-
ierenshow gehouden om 2 uur. De jury
estaat uit de heer C. de Gier, Mw.
Medema en Mw. Sterk-Tgikers. De eerste

)rijs is een bekertje, de tv/eede en de
erde een medaille. Verder is er voor

edere inzender(ster) een prijsje be-
chikbaar. (gratis deelname). Gelieve
ich zoveel mogelijk van te voren op te
even bij L. Slagt, Dorpsstr. 8 of bij G.
oetmer, Broekermeerdijk 21, tel. 377.

==:BABYSIT-CENTRALE==

oor verandering in vakantie-plannen is
e babysit-centrale nu van 22 juli t/m
augustus te bereiken onder tel. 330.

Mw. Beets).

==STAATSLOTERIJ==

Aanvang verkoop loten staatsloterij op
24 juli a.s. b?j fa. W. van Meel,
Parallelweg 1, tel. 519»

==PIANIST(E)==
Is er iemand in Broek in Waterland die

bereid is op donderdagmiddag van 16.15
tot 17.45 uur een balletclubje te bege-
leiden ?

Inlichtingen en opgaven gaarne met spoed
bij Mw. L. Dobber, Noordmeerweg 2, tel.
513 of bij Mw. A. de Vifaal, Binnenweeren l4

Vereniging voor Jeugdrecreatie
Broek in V/aterland



==TOELATING TOT DE KLEUTERSCHOOL==
In verband met de vela vragen en opmer-
kingen, die over het bovenstaande onder-
werp v/orden gesteld (zowel aan de ouder-
oommissies als aan het gemeentebestuur)
lijkt het nuttig de situatie eens uit-
een te zetten. In de gemeente zijn twee
kleuterscholen gevestigd, t.w. een aan
de Corn, Roelestraat en een, welke tijde'
lijk is ondergebracht in een lokaal van
de o,l,s,-I aan het Roomeinde. Gezien
de ruimte, die in deze scholen voor-
handen is, bedraagt het maximum aantal
kleuters 2 x 33 en 1 x 25.
Omdat er meer kleuters ziJn dan dit aan
tal van 91> zijn de scholen permanent
vol. Behalve incidentele gevallen (ver-
huizing van een gezin naar elders b.v.)
vindt de toelating van kleuters. uitslui-
tend plaats bij de ingang van een nieuw
schooljaar.
Die ouders, voor wier kinderen in het
a.s. schoolseizoen plaats is, hebben
daarvan inmiddels berioht gehad, Dit
betreft de kleuters, welke tot raei 1968
geboren zijn en dus in mei 1972 de leef-
tijd van 4 jaar bereikten Helaas is er
voor die kleuters die daarna vier jaar
werden en die in theorie naar een kleu-
terschool kunnen, momenteel geen plaats.
Deze situatie is ncxh voor de desbetref-
fende kleuters, noch voor hun ouders,
noch voor het gemeentebestuur bevredi-
gend. Oplossingen hiervoor worden dan
ook naarstlg gezocht. Op wat Istgere
termijn gezien, ligt de oplossing in de
uitbouw van de huidige kleuterklas in de
o.lcS.rl tot een volwaardige kleuter-'"
school,

De plannen voor de bouw van deze nieuwe
tweeklassige school in samenhahg met de
bouw var. een nieuwe lagere school eh een
gymnastiekzaal zijn volop in procedure.
V/ie wel eens met het bijltje van een
scholenbouwplan gehakt heeft, weet dat
dit een rapeilijke zaak is met velerlei
instanties, die hun inbreng moeten heb
ben. Met deze langere termijn-oplossing
zijn echter de problemen van dit moment
niet uit de wereld. Vandaar dat naarstig
wordt gezocht naar een tijdelijke oplos
sing ter overbru^ing-van; de periods,
welke nog verloopt tot de'ihgebruikne-
raing van de nieuwe school. Diverse
ideeen en suggesties zijn al bij het ge
meentebestuur onderwerp van gesprek ge-
weest en moesten ora uiteenlopende rede-
nen helaas weer worden verworpen.
Daarbij moet worden bedacht, dat ook een
tijdelijke oplossing (zeg voor 2 a 3 jaar)
aan bepaalde eisen m'oet voldoen (lokaal-
grootte, licht en lucht, sanitair, etc.)
Een ander aspect is dani'dat een dure
investering voor zo'n betrekkelijk korte
periode een. te zwaar beroep doet op de
gemeentelijke financien, zodat dan om
die reden weer bezv/aren rijzen.
Het gemeentebestuur probeert ernstig •
tussen al deze klippen doo,r te zeileh en
op korte termijn (nog in de loop van dit
jaar) een bevredigende oplossing te
vinden.

==GEMEENTELIJKB BELASTINGEN==
De afdeling financien en belastingen
van de gemeente-secretarie vraagt ons
om de volgende punten onder uw aandacht
te brengen.
1. Betaling van gemeentelijke belas

tingen kan niet geschieden door mid-
del van portvrije gele stortings-
kaarten. Deze gele kaarten zijn uit-
sluitend bestemd Voor betaling van
rijksbelastingen (inkomstenbelasting,
personele belasting, etc..). Doet u
een betaling van een geraeente-belas-
ting toch via zo'n kaart, dan houdt
de P.T.T. vijftig cent als stortings-
recht in en krijgt li achteraf..last
omdat u dezelfde vijftig cent te
weinig aan belasting hebt betaald.

2. Sommige mensen, die menen bezwaar te
moeten raaken tegen een opgelegde
aanslagv doen dat door•terugzending
van het aanslagbiljet aan de gemeente,
Soms met een mededeling daarop,:soms
ook zonder enige toelichting. Het
terugzenden van een aanslagbiljet is"
echter een volstrekt onjuiste raethode.
Heeft men bezwaar tegen een bepaalde
aanslag, dan dient dit kenbaar te
worden gemaakt door een brief te
zenden aan burgeraeester en wethouders
(uiteraard wel gemotiveerd).Een raon*
delinge reclame bij een ambtenaar kan
ook niet tot succes leiden. lets
anders is natuurXijk.,. dat de arabte-
naren altijd bereid zijn om monde-
lihg•informatie te verstrekken over •
het hoe en waarora van een aanslag.
Denkt u er ook om, dat bezv/aarschrif-
ten moeten v/orden ingediend binnen
twee maanden na de dagtekening van een
aanslagbilijet.

3" Kijkt u nog eens na, of u wellicht nog
openstaande posten heeft ? Een aan-
raaning kost u geld (f 2.—) en een
dwangbevel nog meer !

==BURGERLIJKE STAMD==
Geboren: Jorrit Matthijs z.v. J. Brpn en.

. N.L.. vein Rjjssel;
Elsje d.v. H.J, Piet en H.Kroon;
Pim. z.v, K.A. Tjeertes eh
L.. Korting;.
Daphne Gabrielle d.v. G.K.H.
Taschner en.J.B.. Hoek.

Gehuwd: Jan Botterraan 24 jr. en
Dieuwertje Mulder 21 jr.

==GEZINS- EN BBJAARDENHULP==
Voor gezinsverzorging en. bejaardenhulp
kunt u zich wenden tot, Mw. Franke,
Nieuwland 1 tel. 432 of Zr. Grouse
tel. 235.

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


