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A G E N Dl. 	 hun gelederen nieuwe donateurs te werven. 
12 nov. Uitvoering Zangvereniging in het De aanwezigen waren van mening,dat iedere 

Broeker Huis. 	 recht.-geaarde Broeker donateur van zijn ei- 
14 nov. Ledenvergadering Veilig Verkeer 	gen gemeenschap behoort te zijn.De bijdrage 

in het Broeker Huis. 	 van .f 2,50 per jaar kan,dacht men,geen be- 
18 nov. NUT-Lezing Ruimtevaart in let 	letsel vormen.Een ieder toch ontvangt regel- 

Broeker Huis 	 matig het blad "De Broeker Gemeenschap". 
19 nov. Vrije Klaverjasavond (Concordia) 	Tijdens de vergadering kwam de afgevaardigde 
26 nov. Dansavond ten bate van jubileum- van de Pluimvee- en Konijnenhoudersvereni- 

fonds SDOB in Concordia. 	 ging met de mededeling,dat zij nog niet be- 
29 nov. Ledenvergadering Groene Kruis in schikken over een ruimtewaar de traditio- 

het Broeker Huis. 	 nele jaarmarkt kan worden gehouden.Op onze 
5 dec. Intocht Sint Nikolaas. 	 vorige oproep in dit blad was geen reactie 

9 t/m 11 dec. Pluimvee-en konijnententoon- binnengekomen.Uit de vergadering werden 
stelling in Concordia. 	 i:enige suggesties gedaan. 

19 dec. Interkerkelijke Kerstzangdienst. 	Het bestuur zal op korte termijn wederom een 
22 dec. Vrije Kerst-Klaverjasdrive in 	commissie in het leven roepen,die zal trach- 

Concordia. 	 ten in 1967 een feestweek te organiseren. 
23 jan. NUT-Toneelavond in de Leerkamer. ïTijdens de vergadering werd de hoop uitge- 
24 jan. Trekking verloting Pluimvee- en 	sproken,dat de goede samenwerking van voor- 

Koriijnenhoudersveren.(Concordia) 	afgaande jaren in het komende jaar weer 
30 jan. Ledenvergadering Volksonderwijs. 	hersteld mag worden. 

V0ETBALV'EDSTRIJDEN: 	 Van de zijde van SDOB kwam de suggestie om 
12 nov. Monnickendam 2 - SDOB , 14.00 uur deuitwisseling tussen de voetbalvereriig'in- 

SDOBa-Purmersteyn 	 SDOB en Rheinhausen uit te breiden tot 

13. nov. SDOB b 	ZFC (adsp) l000 uur 	andere verenigingen.Als concreet voorbeeld 

SDOB 3 - Ilpendam 5 
- 12.00 uur werd genoemd een muziekverenigang.Een en 

Volendam 3 - SDOB (jun) 12,00 uuraei zal nader onder ogen worden gezien. 

SDOB 2 - Purmerend 4 	14 ,
00 uur In ons volgend nummer zullen wij het volle- 

SSV - SDOB - 	14.00 uur 	.ige jaaroverzicht van de stichting,zoals 

20 nov. SDOB - GSV - 	l400 uur. 	dat op deze vergadering werd uitgebracht, 
publiceren. 
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JAARVERGADERING BR0EKERGEIEENSCHAP. 	:== UITVOERING ZANGVERENIGING J.l.maandagavond vergaderde het Bestuur 
Mogen wij U nog even herinneren aan de Zang- 

van de Stichting Broeker Gemeenschap met uitvoering o.l.v.dirigent Casper Kaat op 
afgevaardigden van de aangesloten vereni- 

Zaterdag 12 nov.a.s.in het Broeker Huis. 
gingen.Vijftien verenigingen waren vertegen- 

Aanvang o uur.Zoals wij al nebben medegedeeld woordigd door ruim 20 personen.Het Bestuur.:  
wordt er ook een blijspel opgevoerd door de 

van de stichting was in het geheel aftre- 
bekende Toneelveren."Kunst na Arbeid" uit :dend.Herkozen werden als zodanig mevr.v.d. 
Amsterdam. Er zijn nog porgramma's(tevens uys-van Bommei, en de heren J.Harting9  

R.Lobbes,C.Kesting en W.Wieclemeyer.Door 	plaatsbewijzen)te verkrijgen bij de leden van 
Burgem.en Weth.was reeds de burgemeester het Koor en op de avond zelf aan "Het Broe-

opnieuw aangewezen tot voorzitter van de kerhuis".Wij rekenen op een uitverkochte 
stichting.In de vacature 9 ontaan door het zaal n wensen U alvast een heel plezierig 

avondtoe). 
bedanken van de heer J.Paeters,werd geko- 	 Het Bestuur. 
zen de heer H.W.Eppenga. Bij de beraadela-  
gLngen bleek,dat de Broeker Gemeenschap 	BER KEFF 2  Laan 44 meer donateurs moet hebben,wil haar be- 
staan verzekerd zijn.Bij de aanwezige vere- 	voor rijwielen en bromfietsen 

nigingen werd dan ook aangedrongen om in 	100% service. 

11 november 1966. ____________ 
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== LEDENVERGADERING VEILIG VERKEER. 	 SUBSIDIES VERENIGINGEN. 
De leden van de afdeling Broek in Water- Alle plaatselijke verenigingen of instel-
land van het Verbond voor Veilig Verkeer lingen,welke voor het jaar 1967 in aanmei'-
worden uitgenodigd tot het bijwonen van een king willen komen voor een subsidie uit 
ledenvergadering,te houden op maandag 14 de Gemeentekas,dienen hun aanvragen daar-
november a.s.in het Broeker Huis om 20.uur. te in te dienen ter gemeente-secretarie 
A G E N D A: 	 v66r 1 december a.s. 
1. Opening. 	 Deze aanvragen moeten worden gedaan op de 
2. Notulen. 	 daarvoor bestemde formulieren,welke ter 
3. Verslag kascommissie 	 secretarie verkrijgbaar zijn. Aanvragen, 
4. Financieel overzicht, 	 welke na de genoemde datum binnenkomen, 
5. Bestuursverkiezing.Aftredend en herkies-kunnen niet meer in behandeling worden 

baar zijn de heren W.Benscbop en J.P.de genomen. 
Wit.Aftredend en niet herkiesbaar(we- 
gens gezondheidsredenen)Dhr.J.Pieters. 	 AUTO - RALLY's. 
Het bestuur stelt candidaat in deze va- In de komende weken zullen twee auto-rai- 
cature de heer P.Waterdrinker.Eventuele ly's onze gemeente passeren. De eerste 
tegencandidaten kunnen tot aan de be- (Witte-bedjes-Rally)vindt plaats op zondag 
handeling van dit punt worden ingediend. 13 november a.s. De route daarvan gaat via 

6. Afdelingsactiviteiten. 	 Zuiderwoud.e en langs de Rijperweg naar 
7. Rondvraag. 	 Uitd.am(dus niet dorp Broek in Waterland). 
Na afhandeling van deze agenda zal de heer De passeertijd ligt ongeveer tussen 15.39 
H.W.Eppenga een toelichting geven(aan de uur en 18.00 uur. 
hand van dia's) van de wijzigingen in het 

Een andere rally passeert op zondag 20 no-c Wegenverkeersreglement,welke op 1 januari 
vember a.stussen 14.50  en  15.50  uur. 

werking treden. 	 De route daarvan loopt van Galggouw via 
Wagengouw en "Nieuwe Buurt" naar Zuider- 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
woude en vandaar naar de Zeedijk. Afdeling Broek in Waterland v.d. 

?rov.N.H. Veren. "Het Groene Kruis". 
- - - - 	 ---= JUBILEUM "S • D. 0. B. " 

De algemene najaarsledenvergadering van 	Tijdens de vergadering van de Broeker Ge- 
de afdeling Broek in Waterland. van "HET :meenschap deelde de voorzitter van SDOB 
GROENE KRUIS" zal dit jaar gehouden worden::mede, dat in 1968 zijn vereniging het 40-
op dinsdag 29 november a.s.in de Regenten.- jarig bestaan zal vieren. 
kamer van het Broeker Huis.Aanvang 20.uur. Ter voorbereiding daarvan heeft SDOB een 
•A G E N DA: 	 jubileum-commissie ingesteld. 

De festiviteiten zullen omstreeks begin 1. Opening. 	
maart 1968 plaats vinden. 2. Notulen voorjaarsvergadering. 
Ter vorming van een jubileumfonds heeft de 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Begroting 1967. 	 commissie op 26 november a.s.een dansavond 

5. Bestuursverkiezing. 	 georganiseerd in Caf6 "Concordia". 

6. Wijkgebouw. 	
---=== BURGERLIJKE STAND. 

7. Contributieverhoging.  
8. Verhoging vergoeding wijkkraamzorg. 	GEHUWD: 

9. Rondvraag. 	 Klaas van Veen, oud 25 jaar en Wilma 

10. Sluiting. 	 Vroegop, oud 18 jaar. 

AANTEKENING agendapunt 5: 	 OVERLEDEN: 

Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw 	Taede Zandstra, oud 72 jaar. 

V.Stve-Klinkenberg.Aftredend en herkies- 
baar de heren H.W.Eppenga(voorz.)en C.Kes-  
ting(Secr. ) .Aftredend als penningmeester 	COOPERATIEVE BOERELEENBANK 
en als zodanig niet herkiesbaar de heer 	 BROEK IN WATERLAND. 
H.W.Eppenga,Het bestuur stelt candidaat 
mevrouw M.van Schagen-Poolman.  

SINTRE SINTRE MAARTEN. Ter voorziening in cie vacature mevr.Stöve 
stelt het bestuur candidaat de Heer R.B. 	Op vrijdag 11 november zal het 
v.d.Lugt.Het ligt in de-bedoeling de heer 	weer de avond van St.Maarten zijn. 
v.d.Liîigt te belasten met het secretariaat 	Een zwerm van kinderen zal zich 
in de eventueel in te stellen Bouwcommissie. 	wederom langs de straat begeven 

Namens het Bestuur 	 tussen 6 '.iur en 8 uur met diverse 
H.W.Eppenga (voorz.) 	lampioxie etc.on met het vrolijke 
C.Kesting ( Secr.) 	gezang van Sintre Sintre Maarten. 

In  tegenstelling tot andere jaren ==TENTOONSTELLING PURMEREND. - -- 
worden de kinderen verzocht 

Wederom wordt in Purmerend een tentoonstel- bij Nooij van de Boerenleenbank niet 
ling georganiseerd in de galerie 't Gouw. 	achterom maar voorom te komen bij 
Ditmaal is te zien grafiek van M.C.Escher. 	de ingang van het kantoor. 
Deze expositie is gratis toegankelijk en 	- 
geopend op zaterdagen en zondagen van 14.00 	Kinderen zegt het voort. 
tot 17.00  uur,op dinsdagen t/m vrijdagen 	 C.NOO. 
van 19.Ouur tot 21.0 uur.Het tjjdvakq  
waarin deze tentoonstelling loopt duurt 	WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEENSCHAP:.  
van t/m 22 november. 


