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BkOEK-Ek GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN D18 STICHTING ,DEt BROEK GEMEENSCHAPU 

A G E N D A 	== 	Honden dienen aan de lijn gehouden te wordei 
2/10. Amsterdamse wielerkampioenschappen In verband met de te verwachten drükte, 

(circuit Zuiderwoude-Uitdam) 	wordt iedereen dringend verzocht zich te 
3 9 4 9 5 okt. 0id-Papier-actie. 	 houden aan de aanwijzingen van de politie 
4/10. Klaverjastournooi (Concordia) 	of van de orde-commissarissen.Wij hopen,dat 
4/10. Bijeenkornst"Oud Broek' (Leerkamer) deze ronde,welke voor onze gemeente iets 

13/10. Ledenvergadering NCVB. 	 geheel nieuws is,zal slagen en dat een 
3/10. Ledenvergadering Mij.tot Nut van 't sportieve strijd gestreden zal worden. 

Algemeen. 
15/10. Feestavond Klaverjasôlub. 	 == OUDPAPIERACTIE TE ZUIDERWOUDE. 

7/11. Jaarvergadering Broeker Gemeenschap;!  Het bestuur van het Fanfarecorps heeft ge 
12/11. Uitvoering Zangvereniging 	 :meend in samenwerking met de schooljeugd 

(Broeke Huis.) 	 wederom een oudpapieractie te houden. 
:Voetbalwedstrijden: 	 Het ligt in de bedoeling het op zaterdag 
1 okt. SDOB - IVV 2 (zMC) 	2.00 uur 	8 oktober te houden.Wij komen met een ver- 

SDOBa - Volendamd(dsp.) 4.00 uur. zoek tot 13 het papier zoveqe*orteren 
2 okt. SDOB - OFC (jun.) 	12.00 uur 	en het te bunde1onDe veehouders verzoeken 

SDOB 2 - Ilpend.am 	2.00 uur wij ook hun veevoederzakken te bewaren en 
DDO - SDOB(uitwedstrijd) 2.30 uur. het te bundelen(geen kunstmestzakken).Dus 

9 okt. SDOB - Graf tdijk 	2.00 uur, 	denkt 13 er om zaterdag 8 oktober, 

1VIELRR0NDE 	 OUDPAPIEPLACTIE BROEK IN WATERLAND.==. 
0p zondag 2 okta.s.organiseren de geza- De reeds aangekondigde oud-papieractie ten 
menlijke Amsterdamse wi.elerclbs een kam- bate van de meisjesvereniging en het meer-': 

pioenschapsronde.Het traject van deze 0 _, daagse schoolreisje van de o,l.school 1 za 
de ligt geheel in onze gemeente.Er wordt worden gehouden op maandag 3,dinsdag 4, en 

1 gereden door drie categorien,t.w.adspi- woensdag 5 oktober a.s. Op n dezer dagen 
1 ranten,nieuwelingen en amateurs Start en zal men het oudpapier bij U weghalen.Een 

finish zijn op de Rijperweg.Dè route loopt vriendelijk verzoek:Wilt U,indien mogelijk, 

verder door de Dorpsstraat te Zuiderwoude, :kranten en tijdschriften gescheiden houden? 

cle Zuid.erwoudergouw,de Waterlandse Zeedijk 00T gebundelde pakken zijn ze 13 zeer er-

en de Rijperweg.Dit traject moet,afhanke- kentel]Jk 
::lijk van de categorie,verschillende malen 

worden afgelegd.De start vindt plaats om 	 DE DE  

10.00 uur.Degene,die deze wedstrijd wInt2 Het belangrijkste werk is achter de rug - 
mag zich kampioen van Amsterdam noemen 	:een warme belangstelling voor het ponyrijdei 

In dit kampioenschap starten ongeveer 70 	gowekt.Om echter tot een echte ponyclub 

amateurs,5O nieuwelingen en 30 adspiran- te komen is meer nodig dan een aantal po-
Hten.Bij de amateurs starten o.a.D.Helsloot,rS en ruîtertjes.Er z11en besprekingen 

kampioen van Nederland achter de motor; moeten worden gevoerd met het Federatie- 
Frans v.d.Ruit,3e prijs wereldkampioen- 	Centrum.,de Noordhollandse Bond.,d.e Streek- 

schap 1000 m.tijdrace;Tonny ij59wiflflaar  rbeterig,enz.alv0rens tot de oprichting 

Gouden Willem Reutermedaille;verder 30 over te kunnen gaan.Tot dan blijven wij een 

Zantingh,van Smirren,F.Kooy,urman,C.Leu 

 
enthousiast ploegje,dat zoveel mogelijk ad- 

nis,D.Bouquet,COrrleli-sSen e.a,Het start- 
Naast 
	probeert te winnen. 

schot zal worden gelost door de Burgemees4NSt derjlessen zullen de kinderen onder-

ter van Broek in Waterland. 
richt krijgen inpaardenverzorging,kennis 

Het parcours is voor ieder gratis toegan- van het paard,harnachementsleer,e.d. 
kelijk.Voor de renners uit rijdt een 1 	:Zolang net weer het echter toelaat,zal elke 

wagen,die het publiek verzoeken zal zich zondagochtend worden gereden op het land 
bij de nadering van de wielrijders buitenden de heer uoedniaat aan de K eerngouw te 

jban te begeven. Broek in Waterlana.Rij-instructeur is de 



: her K.Visser uit de P&rmer,zelf een ent- van een muzieknummer als extra prijs. 
:housiast ruiter. Het ligt in de bedoeling om 6 november a.s. 
Nu is het ons bekend,dat niet iedereen op wederom naar een concours te gaan in 
zondagochtend kan komen.Helaas is het in Utrecht. 
dit beginstadium niet mogelijk de ponyclub G cl e Oude. 

te splitsenHet ligt echter wel in de be- - 	BURGERLIJ 	STAND. 	== 
doeling zulks in de toekomst te doen. 
Gaarne dus suggesties van diegenen die om GEHUWD: Klok 2  Arie, oud 20 jaar en Pronk, 
godsdienstige of andere redenen bezwaar Jannetje,oud 17 jaar. 
tegen de zondag hebben. ONDERTROUWD: Leegwater,Robert Jan, oud 
Er zijn nu nog te weinig pony's,zoat maar 23 jaar en de Wit,Catharina, 
een gering aantal kinderen aan de werkelij- Johanna, oud 27 jaar. 
ke rijles kan deelnemen.Wij verwachten,dat 
binnen afzienbare tijd pony's zullen worden. ADVERTENTIES. 
aangekocht.Ea zo komen wij meteen aan een ____________ 
verzoek aan onze veehoud.ersVele ouders BER IFF 	Laan 44 , 
willen een pony aanschaffen,dooh hebben 
land noch stalling.Weliswaar is een pony voor rijwielen en bromfietsen. 
een zeer sober dier,maar zonder een stukje:: i00% service. 
iiand gaat het nietWie van U is bereid 

een pony te onderhouden? 
in.iicningen woraen u gaarne verstrekt 
d.00r:M.Goedmaat,Keerngouw 5,Broek in Wa-
terland,teL398 en door M,E,C.de Gier-
Drenth,Erven 22,Broek in Waterland,TeL209-. 

== TENTOONSTELLING TE PURMEREND. 
Wederom vragen wij Uw aandacht voor een ter-
toonstelling in Galerie rt  Gouw te Purmer-
end. Ditmaal zijn kinderboeken tentoonge-
steld onder het motto"Wonderen en Sprook-
jes".De tentoonstelling is voor een ieder 
vrij toegarike:ijk tot en met 9 oktober aas. 
:en wel op zaterdagen en zondagen van 14.00 
tot 17.00 uur,op dinsdagen t/m vrijdagen 
van 19.30 tot 21.30 en op woensdag 5 okt. 
van 14.00  tot  17.00  uur. 

UNSTKRING PURMEREND. 
Wij ontvingen het programma voor het wintex-
seizoenl966/l967 van de Kunstkring te Pur-4 

:: merend.- Deze organiseert negen evenementen, 
waaronder een voordrachtsavond(Enny Mcle-
de Leeuwe),00ncerten, een cabaretavond(jid-

.dische cabaret "Li-La--Lo")etc.0 kunt voor 
al deze evenementen uiteraard losse toe-
gangskaarten kopen,doch veel voode1iger 
is een abonnement voor alle avonden n.1 
f 12.50.11 bespaart dan f 5,--.Zc'n abonne-
ment kunt 11 bestellen bij mevr.V,Souwer-
man,Toernooistraat 13 te Purmorend. 
Telefoon 02990-4257. 

MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 't ALGEMEEN 
Op maandag 3oktober a's. Is avonds 8 uur 
;houdt het "NUT" haar algemene Ledenverga-
dering.Deze zal gehouden worden in de 
bibliotheek. 
AGENDA: Opening,Bestuursverkiezing :aftre-
dend en herkiesbaar:dhr.Buskes en Mw.Mande 
Vacature Heer Bijl :voorgesteld door het be-
stuur:cle Heer Tissink. ,Jaarverslagen,Win-
terpogramma,Rondvraag en Sluiting. 

Het Bestuur. 

6oncours van Rhenen. 
Inmiddels zijn de prijzen die het fanfare-
corps "Zuiderwoude"op het concours te Rhe-; 
nen heeft gewonnen binnengekomen.De prijzen 
bestaan uit een beker(le prijs met 315 pnt. 
inde concertwedstrijd),een grote wisselbe-
ker voor het hoogst geplaatste corps van 
het ooncozrs en een waardebon voor aankoop 


