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ORX3AAN VAN DE STICHTING JDE DI^EKER GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad;
"De Broeker Gemeenschap" H.W. Sppenga, Buitenweeren 1, tel.1^65

Bakkerstraat 12, tel. 1562

-I ==AGENDA== '
16 raei PoV.d.Ao voorlichtingsbgeenkomst

(Leerkamer)
18 mei Jeugdhuis "Doesn't matter"
2.1 mei Nuts Algemene ledenvergadering

(R.K. Hulpkerk)
22 mei Plattelandsvrouwen; creatieve

avond ( RoK. clubgeb. M'dara)
23 mei Klein^ergnspor-^ero; liitstapje
27 t/m 31 mei' Oud-papier-actie d.IoSo-i ~
28 mei Bejaardentocht
29 mei Verkiezing gemeenteraad

1 jun Jeugdhuis; film
2 Coq. 3 jun Jeugdhuis: film

12 t/ffl 15 jun Avondvierdaagse
22 jun Jeugdhuis; gevarieerd programme

3 t/m 11 aug Feestweek
i "i aug Kleindierensportver.; jOhgdi"eren-

dag; konijnen
13-"15 dec Tentoonstelling kleindieren-

sportvereniging

==BESTEMMINGSPLANNEN==:
Ter gemeentesecretarie (Kerkplein 6) lig-
gen voor een.ieder ter inzage tot 6 juni
acSo de ontwerp-bestemmingsplannen "Be-
scherrad dorpsgezicht" en "Wagengouw-Oost".
Pezwaar tegen deze ontwerp-plannen kuhhen
eveneens tot 6 juni a.s. worden Ingediend
bij de gemeenteraad.

==:VERKrEZINGEN==

r-I-
)e oproepingskaarten voor de gemeenteraad-
/erkiezingen op 29 mei a.s. zyn thans ver-
zonden. Mocht iemand raenen ten .onreohte
geen of een v/erkeerde oproeping te hebben
ontvangen, dan kan contact worden opgeno-
men met de gemeente-secretarie (Kerkplein

-II-
^ot 25 mei a.So is het alsnog mogelyk een

verzoek in- te dienen om bij volmacht te
stemmen. VToorv'/aarde daarbij is, dat de vol-
raachtgeve.'r zowel als de gevolmachtigde
Leiden ijh persoon ter gemeente-secretarie
verschijnen.

==:NAAMGEVING BEJAARDENTEHUIS=:=
Nu met de ..boyjtf..,.y^ Bej.aardejitiehuis
is gestart, wordt het de hoogstb tijd om
over een geschikte naam te gaan" nadbnken
Het bestuur van de Stichting wil iedere
Broeker in de gelegenheid Stellbn met
suggesties naar voren te komen. De per
soon, waarvan de naam tenslotte gekozen
wordt, z^ worden beloohd met een aardige;
at-tehtlo en^zaT^dvendijeh^vj^
digd bij de opening van het tehuis de naanj
te onthullen. Teneinde iedereen gelijke
kansen te geven, dienen de voorgestelde
namen volgens een bepaalde procedure te
worden ingeleverd, waarbij de naam van de
persoon die inlevert geheim blijft tot de
keuze van de naam voor het tehuis is ge-
maakto DeelnemersrfPrmulieren zjjn gratis
verkrijgbaar aan onderstaande adresson;
dhr.A.Go Plomp, Oosteinde 8,
dhr. Mo Moens, Corno Roelestraat 20,"
dhr. jo Grift, Dorpsstro31 (Zuiderwoiide)
mwo Ao Honingh-van Geemen, Uitdammerdijk
36 (Uitdara).
De sluitingstermi,jn van inlevering is ge-
steld op 15 juni 197^«»

Het Bestuur van de Hervormde
Stichting voor Bejaardenverzorging
te Broek in Waterland

==ORANJEVERENIGING==

Nu het Koninginnefeest voorbjj is en de
tent weer verdwenen is van het parkeer-
terrein, hopeh wij, dat u met ons kunt
zeggen:"het is' een geslaagd feest geweest
Het Oranjecomite v^il dan ,00k langs deze
weg een ieder hartelijk dankzeggen voor
het spontane medeleven van de Broeker be-

6) volking, van de middenstanders, het
onderwijzend personeel, de Dorpsfanfare
Zuiderwoude, de jury leden, de vele do-
nateurs, zowel oud als nieuw en een ie
der, die meegeholpen heeft om Broek in
V/aterland een geslaagd Koninginnefeest
te bieden. Nograaals hartelijk dank !

Het Comite
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Gevonden in de tent;

een herensjaal, een oorbel, en een kinder-
zonnebrilo Af te halen op Wagengouw 7<»

==:BRANDWEEREXAMENS==

Op 3 roei jolo is door de heren Jo Goed-
maat, Do Broeder, Mo Gentenaar, JoRo van
Eekelen en CoJoMo Gerssen met goad gevolg
deelgenomen aan het examen voor brand-
wacht 2e klasse te Midden-Beemstero

Met het behalen van dit diploma door deze
heren is het aantal gediplomeerden b^ het
korps van de kom van Broek in Waterland
gestegen tot 11o Ook van deze plaats wil
ik de heren bedanken voor hun bewezen in-
zet om gedurende de gehele winter een
avond per week te besteden aan een zaak,
die geheel ten dienste is van onze dorps-
gemeenschap. Een speciaal woord van dank
is ook op zijn plaats voor de instructeur^
de brandmeester D, Veenman uit De Rijp,
onder wiens leiding deze cursus is gege-

de Commandant van de vrijwillige
Brandweer van Broek in V/aterland

•J-o Nierop jr.

=;=d^VOMDVIERDAAGSE=:=
Van 12 t/m 15 juni a.So kunnen zij, die
zin hebben om in de buurt van Broek in
Waterland te wandelen meedoen aan de tra
ditionele Avondvierdaagseo
Kosten; t/m 13 jaar: f 2,60 pop.

vanaf l4 jaar:/ 3i60 p.po
Hierbij zit inbegrepen / 0,10 admini-
stratiekosteno

Opgave: t/m 2 juni aoSo bij Wo Drijver,
Buitenweeren 17-
Wilt u eraan denken bij de opgave te ver-
melden: naam, adres, geboortedatum en
voor de hoeveelste maal u gaat meelopen?
Start: vanaf het schoolplein van de
OoloSo-I aan het Roomeinde om l8o30 uur.
Zaterdag, 15 juni om 9 uuro

==OPROEP==
Wie is bereid zo nu en dan eens in te
springen in een gezin waarvan de moeder
ziek is ?

We zoeken ook mensen, die een of meer
^halve dagen per week willen helpen©
't Is hard nodig I--
Gaarne contact opnemen met;
Mevr; Van Mohtfrans - Havenrak 27,
telo 1273-

•=-WEGGEVLOGEN==
Bij de faiDo Jacobs, De Vennen .19? is wegger
vl,ogeh."e>en^M groene papegaai met
grijze kop en oranje borst- (senegal-pape-
ga^)o Wie-heeft hem gezien ? telo 17^9

.==VERLOREN=='

Een rood,. houten autopedje van Mark Pronk,
Buitenweeren 2 -

=-QBLIGAT.IELENIMG "HET GROENE KRUIS"=:=:
Voor .197^ z?jn de volgende obligaties uit-
geloot:2-28-^7-30-911 geldend voor alle
series. A. t/m Jo Vanaf heden kunnen deze
verzilverd worden bij de Rabobank, Nieuw-
land,.Broek in Waterlando Voor iedere
obligatie wordt f. 35,— uitbetaaldo"
Voor.1 mei 1975 kunnen nog verzilverd wor
den deuitgelote obligaties 1973 te weten
de nuinraers; 27-^5-62-6^-88, eveneens gel
dend voor alle series A t/ra Jo Ingevolge
bepaling 6.van de MVoorwaarden obligatie-
lening". veryallen de obligaties, die na
twee; jaar niet ter verzilvering zijn aan-
geboden aan "Het Groene Kruis"o

==JEUGDHUISNIEUWS=i=
lelaas kon afgelopen zaterdag het optre-
den van.Doesn't matter geen doorgang vin-
deno Maar daarpm niet lang getreurdo

oni 20 uur een optreden van "Doesn't
matter" uit Edam. Toegang / 3,— ; leden
en mensen t/m.i16 jr^ / 2, —,

Op 1 juni wordt er 's avonds een film ge-
iraaid'o Dit keer weer een onvervalste
voider filmo Een van de twee Pinksterdagen
.s er ook een film speciaal voor de' jeugd

t/m' 12' jaaiTo •

22 juni nejnen we .afscheid. voor de zomer-
vakantie.' pit gebeurt me/t een gevarieerd
jrogramma waarbij:iedereen aan zijn trekken
omto.Meer raededelingen hierover volgen in
e komende Broeker Gemeenschap pen®

eel de ^ma,and juli zal het Jeugdhuis ge—
loten aijho

SPREUK VAN DE WEEK:

Duidelijkheid en klare taal
In de bijlage krijgt u dat allemaal,

==BURGERLIJKE STAND== . • . . ....
Geboren: Marco ZoV. S. Gentenaar en

AoGoMo Meijer.. .:i
Gehuwd: K. van der Meiden.23 jaar en

YoTo Terpstra 20 .jaar.:
Overlo; M. Langendijk, oud 35 jaar e.v.

JoNo Korse

==SIMAVi-COLLECTE=s:
De opbrengst van de Simavi-collecte, die
van 15 tot 20 april in Broek en TJitdam
gehouden is, was / 52^,33. Allen, die
hieraan hebben meegewerkt, heel harte-

Go Mars-de Boer

vervolg verslag- Stichting De Broeker
Geraeenschapl

Deelnemende yerenigingen'o Hoewel er ondei
ling in .de-.aangesloten verenigingen enigd
verandering.is gekoraen, is het aantal
aangesloten verenigingen^hetzelfde geble-
ven, nio 31-
Mededelingenblado In het achter ons lig-
gende jaar is de Brbeker Gemeenschap zo-
als gewoonlijk iedere twee weken ver-

schenen met uitzondering Van "een klein©
onderbrel^ng tijdens de vakantieperiodeo
Subsidie.Van, gemeentewege is de'Stichting
over het jaar 1973 sen subsidie grobt
/ 500,— verleendo
Activiteiteno In het begin van het jaar
werd in Ilpendam door d^.Broeker Gemeen—
schap en de vereniging van Volksvermaak de
return van de Tweekaihp Ilpendam-Broek ge—
organiseerdi In groten getale trokken de i
Broekers naar Ilpendam, waar het ons be-
slist niet makkelijk wend gemaakt. Toch
mochten we, zij het met minimum verschil,
de overwinning en beker mee naar huis ne-
meno (vervolg volg. editie).



BIJLAG5

Op onze oproep van de vori^e keer- ov, .

ondfrs?^®'"^T° Sevolg gegeven. Blj zeg^-ef'hL'dafr '̂'" de verkiezingen deelnetnen-onderstaand korte ka:rakteristieken van de divL« derhalve
Als volgorde van publicatie diverse partijen.

h.bb„

i ' : . ... . -red,.

' "Alsemeen (Lij^t nr: 1) r-'ChAAI n -T'
i ir«i • : A^-dristen PemofiT-af01^n ^Tn-;e.4- '•>%ele van onze inwoner<? ifonyi^ivi ifVT ^ — ijst nrt 2}

IUnsef" r-d^^" doelftel!" I g^°®P "eemt In'i
i inIbezet door kandidaten van de UlL van Jh» en vaak moeili^ leeebare 1
: Jiisemeen Belang". : Sinselprogramma's te komen bij de ver- •
j Met de raadsverkiezingen <7k i„ zioht kan! Semeenteraad van een ijhet toch goed zijn o,„ die doe^stSSL^T dit w^L "!
j nog eens naar voren te brenFen ^ wind vvaait. Er is behoefte aan
; Kort gezegd: :"Algemeen Belang"'streeft f^"die situatie ter plaatse kennen!inaar een leefbarg dorpsge^eensc^"" Iten bLItte°'°n® kapacitei- "
I ®igen typisohe karakter 1meLn dat "• -.f Deraocraten, en dorpsgemeensohap, waarin he't goed IOnze kandidat ^ kunnen levereiii
i a®" "°°®" "• ®®®^in rekeninf wordt 1Senba^ a " ®®hromen niet-in het -J
if®^a " '"®* '̂ ®' ''®i®nsen van de vfrschii-l lelfeT P^®''̂ i® Ii ienden groeperingen van de inwoners. Met ' dif heia f steeds bereid zijn
vL ^^aa®®° ®SP®rtsohe bevolki^ i^oetefwo?f ^®^<i®di8en die verdedigd ivan middenstand en anibaoht, van beiaardeni soon^ ^°°<i®n aanzien des per- i

TorTl J®PS<iigen, van degenen die ±n ons^ JuS^vanS? ee 1®^!®^®" is gebleken.!dorp geboren en getoeen ziin pn ^ra^ ^ -i ^luit een niiddenpositie is zull<-«
nieuwe inwoners.® ' ® ®° "^"^® 1 n.aken,\en.feer dl^ onze--
En daarbij vvenst "Algemeen Belang" het iormens e" ®°btergrond een visie!
eigen karakter van ons dorp te bfwaren (gLdHn e hebben die een ^maar dit met behoud van de leefbaaS. izondL L

S dorp mag geen museum worden. ^ (links of re'̂ ht"^ l.aten dopr.slaan naa
— j -^-uiirwo Ux A ©CxltS

d!^a5®\°°® °P ®®^® "ioelstellingen is in I bopen hiermede voldoende d„-iaaT •.
b.b ;s;tj • -«

, S in iitvkorte artikel niet. mogeli jk op C* '''®" '̂ ^ns
iinwoner°oftva^^t^a *'® 8®®"--Maar iedere if' *illemien van Montfransia-i • ontvangt dezer dagen nadere mede-i?' nits Abma^ lingen, zowel over wat in de afgelopen 1 ^^®b ^root
i ler laar kon worden bereikt, als over dei^*
:inhoud van het nieuwe aktieprogramma. f6- Been Breeder
'Algemeen Belaner" hp»c»-Pf Oirksen

°"^® bevolking. "Kort voor del ' ^ ^ ^

ilang:?:Stebr^ ®P®®i®S\e!V" <i®- borte"rui::e'h:r^:hele°prtI gstelling hebben. ' 1®^"^®" ^e zetten.Tenslotte hee^^
Op deze wijze wordt door "Algemeen Belantb''m»„ • I ®"^®® P^ntiJ de moeite geno-

;aan alle inwon®re de ruime ifformati: gef hSs Ln"hu^®^ ^biderwoude en UitSr
seven, die nodig is ora op 29 mei i -c,. o>^ m i ^ ^^is haar ideeen over het wonen
verantwoorde wijze hun stem uit te* * XaLsch onderwijs, milieu, enbnengen. . , :id™^®^"® ®®"®(-^®

• • -ken^zlin onze ®^^®®"' i° <i®' afgeiopeh we
• • • • • iw^Lrom df refkMe: "®"'̂ ®®

fons gemeenteraadsprog^la^te^forff^fn""
^ Sd!" ^involirgfs^fek.
I —Uit die gesTDrekken



die gesprekken is ons gebleken, dat
het woon- en woningbeleid een •

levend probleera is in
zullen, als de Partio van de Arbeid,

naar moeten streven om ons uitgangs
waar te maken, dat minder

achtigen niet.de dupe: mogen worden v^n
let verschil in vraag en aanbod van

De PvdA zal zich er sterk voor .
maken dat bij de planningvan

leuwbouw aan het bouwen van woningv/et-
oningen de voorrang zal eorden gege.ven.

hangt samen ons programmapunt, •
de grond niet dan ip uxterste nood-
uit gemeentehanden mag worden gege

en. •

eerlijk grond- en huisvestingsbelexd
.5 dus het ene been waarop de PvdA uxl
aan staan. .

Jet andere been is het behoud van ^andschappelijk karakter van ^®^ S®"®
e-gebied. Bij. de plannxng van de genpem
e woningbouw zal dit behoud bxj de v

een zeer grote rol spelen^

fij hebben hier in het kort twee kern-
nunten nit ons programma genoerad, juist
omdat ze door veel mensen tijdens onze
huis-aan-huis-aktie onderstreept werden.
Voor een kennismaking met de PvdA, die
dieper gaat, kunnen wij verwijzen naar
let programma 'met de rode stip dat
u alien is thuisgebracht.

nyvD" (Lijst nr: k)

Een raadslid heeft een weinig benijdens-
IJ^aardig leven, Ze verdrinken
in het vele raadswerk. Bovendien heeit
slechts acht procent van de Nederlandse
bevolking ooit contact gehad met een^
raadslid, waaruit blijkt dat een raads
lid in het algemeen geen goede steun in
de rug heeft. Dat blijkt uit een o^der-
zoek dat een commissie, samengesteld do
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
heeft ingesteld onder de raadsleden.
Maar die geringe steun kon ook wel eens
veroorzaakt worden door de afstand v/aar
op dat raadslid zich van die burger be-
vindt. In die zin dat hij geen tijd of
belangstelling heeft voor de problemen
die er in zijn gemeente, en bij ziju
kiezers leven. In kleine gemeenten en
zo'n gemeente is Broek in Waterland ge-
lukkig nog, besteden raadsleden ongevee
vijftig uur per maand aan het raadswer.
Ondanks die bijna gewelddadige aanslag
op de vrije tijd van zo'n raadslid, zi,
er gelukkig tbch nog mensen in Broek in
V/aterland die zich voor een dergeli^ke
functie beschikbaar willen stellen. Ja
die zelfs nog veel verder v/illen gaan.
En wat dat betreft komt de afdeling
Iroek in Waterland van de VVD met een
v/aarlijk uniek aanbod. Mr. P.B.H. van
den Beld, lijsttrekker van de VVD in^
onze gemeente' is, indien hij door m
de raad zou worden gekozen, bereid om
wekelijks een spreekuur te houden.

n spreekuur waarop hij al uv/ vragen
problemen ten aanaien van het gemeen-

lijk beleid zal aanhoren, toelichten
in de raad naar voren zal brengen.

.vies waarvoor hij ook te alien tijde
n beroep kan doen op de vele deskundi-

en waarvoor een grote partij als de ^
VD beschikt. Ook daarvoor is het zo be-
.angrijk om uw stem uit te brengen op
en grote landelijke partij-. Een parti3
oals de VVD waarvan u kan verwachten .
at haar gemeenteraadsleden. .2iullen stre
en naar: eigen werkzaamheid van de bur
ers, leefbaarheid van onze gemeente,

>ok op cultureel en recre^tief gebie ,
en efficient werkende overheid, open-
eid van bestuur, handhaving van de
elfstandigheid van onze gemeente en
ich afwijzend zullen opstellen bij.
)etutteling door de overheid en afr-
tandsvergroting tussen overheid en
urger.

'Appel Waterland" (Lijst nr.:5)
in de gemeente Broek in Waterland doet
29 mei a.s. een nieuwe partij mee aan
de gemeenteraadsverkiezingen:Appel via-
terland. De belangrijkste reden waarora
een groep plaatsgenoten besloten heeit
bot oprichting van deze partij is de
bezorgdheid om de streek en de toekoras
van de drie dorpskerneh. Waterland .
staat onder enorme druk van vooral de
plannenmakers in Amsterdam en die op
het Haarlemse provinciehuis. Wie besef
dat in de komende jaren de bevolking
van dit gebied belangrijk zal worden
uitgebreid, begrijpt ook dat dit ge-
paard zal gaan met allerlei planologi-
sche vernieuwingen. Het streekplan 'Wa
terland, binnen enkele v/eken in stem
ming in de provinciale staten, biedt
een pakket vernieuwingen dat op zijn
minst een ingrijpend karakter draagt.
Vernieuwingen, die op allerlei mogeli
ke manieren straks ook het dorpsleven
zullen- beinvloeden. De vraag is of de

•zittende partijen in de raad wel de o
vang van de toekomstige maatregelen b
seffen. Blijkens hun bemoeienis van het
afgelopen ja.'.r moet worden geconstateerd,
dat deze belangstelling zonder raeer on-
voldoende was. Dat betekent, dat ande-
ren hier straks vertellen wat er gebeu-
ren gaat*.... Vandaar AppSl Waterland.
Voor een gemeente met een eigen gezicht.
Voor een daadkrachtig bestuur. De •nieuwe
partij meent, dat; een gemeenteraad aHeai
maar goed kan functioneren, indien de .
raadsleden bij hun taak geholpen worden,
Als ze er niet alleen voor komen te zit-
ten. Een beleid moet niet afhangen van ;
de beschikbare tijd, energie en bekwaam-
heid van een man, maar van zo veel moge
li jk mensen die mee willen denken.
Programme's te krijgen bij lijsttrekker:
F.v. Woudenberg(l7^) of bij J.BoomJ.v.d
Snoek,HvOs,H.Klooster,M.Hoppe,N.Carlier
en T.Struick. (raadsle


