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BROEKER GEMEENSCHAP

NIEUWS VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Wij maken gebruik van een aparte, korte Broeker Gemeenschap om u op de
hoogte te brengen van een tweetal taken die sinds kort onder de
verantwoordelijkheid van de stichting "De Broeker Gemeenschap" vallen.
In 1991 heeft het toenmalige bestuur van de Oranjevereniging besioten
om voorlopig voort te gaan als slapend bestuur.
Twee jaren zijn er toen geen activiteiten rond Koninginnedag geweest.
Dit jaar organiseert de Broeker Gemeenschap samen met Broekpop al weer
voor de vijfde maal de festiviteiten rond Koninginnedag.
Het was voor ons reden contact op te nemen met het bestuur van de
Oranjevereniging om over de toekomst te praten.
Deze besprekingen hebben er toe geleid dat de Oranjevereniging met
ingang van 13 maart j.l. bestuurlijk onder de paraplu van "de Broeker
Gemeenschap" valt. Met andere woorden, de Broeker Gemeenschap is vanaf
heden verantwoordelijk voor de organisatie van festiviteiten rond
Koninginnedag.
Ook de financien van de Oranjevereniging zijn aan de Broeker Gemeen
schap overgedragen. Het geld blijft op een aparte rekening ten behoeve
van de Oranjefeesten staan. U begrijpt dat als wij jaarlijks op
Koninginnedag festiviteiten organiseren en deze festiviteiten van deze
rekening bekostigen, deze rekening na een paar jaar leeg als daar geen
inkomsten tegenover staan. De Oranjevereniging had vroeger de gewoonte
als zij een feest organiseerde bij u langs te komen voor een bijdrage.
Wij gaan dat niet doen. Maar toch is uw financiele bijdrage nodig
willen wij jaarlijks van Koninginnedag een feest voor u maken.
De festiviteiten op Koninginnedag dit jaar spelen zich grotendeels af
rond het Broeker Huis. Daarom zetten wij daar een melkbus neer en
roepen u op om in die bus uw vrijwillige bijdrage te deponeren zodat
wij ook komende jaren van Koninginnedag een feest kunnen maken.

In de pers hebt u wellicht vorig jaar gelezen dat de Gemeente plannen
had de organisatie van de kermis uit handen te geven aan een exploi-
tant van kermissen en braderieen. Een commerciele aanpak van de kermis
zou het einde betekenen van de kermis zoals wij die al tientallen
jaren in Broek in Waterland kennen. Een gemoedelijke kermis, met
kermisexploitanten die al van vader op zoon jaarlijks ons dorp bezoe-
ken en die op een prima manier samenwerken om onze jaarlijkse Broeker
Feestweek ook tot een waar feest te maken. Het bestuur van de Broeker
Gemeenschap is met de Gemeente in onderhandeling gegaan om de organi
satie van de kermis van de Gemeente over te nemen.
Op 25 maart j.l. is de overeenkomst getekend, de organisatie van de
kermis ligt vanaf die datum in handen van de Broeker Gemeenschap.

Wij wensen u een gezellige Koninginnedag toe!
En vergeet u vooral uw huis en\of tuin niet te versieren want wij
hebben weer een paar prijzen voor de mooiste creatie, individueel en
per buurt. Prijsuitreiking na de vierkamp.

Bestuur stichting De Broeker Gemeenschap


