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A G E N D A. 	===== 	 RAADSVERGADERING. 
26 nov. Dansavond ten bate van jubileum- Donderdag 1 dec.a.s.om 20.00 uur vergadert 

fonds SDOB in Concordia. 	 de gemeenteraad.De agenda vermeldt de vol- 
29 nov. Ledenvergadering Groene Kruis in gende punten 

het Broeker Huis. 	 1. Notulen; 2. Ingekomen stukken. 

	

1 dec Vergadering Gemeenteraad. 	 3. Instandhouding o.l.scholen II en III. 
• 5 dec. Intocht St.Nikolaas. 	 .4. Trend-uitkering 1966. 
9 t/m 11 dec. Pluimvee- en konijnententoon-5. Aansluiting bij I.Z.A. (ziekteverzekering 

stelling in Concordia. 	 ambtenaren). 
19 dec. Interkerkelijke Kerstzangdienst. 	6. Wijziging ambtenarenreglement. 

Pluimvee-a-i Konijnenmarkt. 	 7. Presentiegeld raadsleden. 
22 dec. Vrije Kerst-Klaverjasdrive in Café 8. Garantie geldlening partic.woningbouw 

Concordia. 	 9. Verordening begrafenisrechten 
10/11 jan.Tnformatie-centrum Veilig Verkeer. lO.Verhuur landpercelen. 
23 jan. NUT-Toneelavond (Leerkamer) 	ll.Benoeming ambtenaar v.d..Burgerl.Stand 
24 jan. Trekking verloting en prjsuitrei- 12.Verordening verdeling van werkzaamheden 

king Pluimvee-en Konijnenhouders- 	ambtenaren v.d.Burgerli.jke stand. 
vereniging. 	 13.Aanbieding gemeenterekening 1963. 

30 jan. Ledenvergadering Volksonderwijs. 	14.Begrotingswijzigingen. 15.  Rondvraag. 
VOETBALWEDSTRLJDEN. 
Zaterdag 26/11. 	 PROGRAMMA 5 DECEMBER 1966. 

SDOB - 05V - 2.00 uur (zMC) 	 9.30 uur. Aankomst St.Nikolaas aan de stea- 
/ 	 ger bij de Erven. Ilpendam a - SDOB a - 2.00 uur adsp.) 

9.45 uur. Officiele ontvangst bij het Ge- 
meentehuis. Uitgeest - SDOB - 2.00 uur. 

	

/ 	.. ca.l0.00 uur. Bezoek van St.Nikolaas aan de Purmerland 3 - SDOB 2 - 2.uurTerr.SD0B) 
kinderen van de laagste drie SDOB 3 - EVC 5 - 10.00 uur 
klassen van de o.l.school 1 in 0Si 2 - SDOB - 	.10.00 uur (.jun.) 	
het Broeker Huis. Zaterdag 3 dec. 	

ca.11.00 uur. Bezoek van St.Nikolaas aan de 
IVV 2 - SDOB - 10.00 uur (zMC) kinderen van de Openbare Kleuter-  SDOB a - Beemster a - 3.15 uur ( adsp.) 	 school '((leutervreugd". 

Zondag 4 dec. 	
14.00 uur.Bezoek van St.Nikolaas aan de • SDOB - Flamingo's - 	2.00 uur. 

kinderen van de hoogste drie PT\T 7 - SDOB 2 - 12.00 uur 
• klassen van de o.l.school 1 in Beemster 3 - SDOB 3 - 10.00 uur 	 het Broeker Huis. SDOB - ODIZ - 10.00 uur (jun.) 

	

SPREEKUUR BURG EIBESTER 	 == OPBRENGST ST NIKOLAASKOLLCTE 
Om wellicht begrijpelijke redenen vervalt 	De St.Nikolaaskollekte heeft dit jaar een 
het spreekuur van de burgemeester op maai rekordbedrag van f 900.-- opgeleverd.Het 
dagavond 5 dec.a.s.Het wordt verschoven 	Bestuur van "Volksonderwijs"bedankt bij deze 
naar maandagavond 12 dec.van 20.00 - 21.00 alle kollektanten(trices)voor hun medewer- 
uur. 	 king en alle gevers en geefsters voor hun 

bijdragen. 
AANVRAGEN GEMEENTE-SUBSIDIE. == 

Wij willen nog even de verenigingsbesturen . -----== KONINGIN WILHELMINA FONDS. 
er aan herinneren,dat aanvragen ter ver- Bij deze aan allen harteli dank voor de 
krijging van gemeente-subsidie over het ar door hen verleende spontane medewerking 
1967 v66r 1 dec.a.s.moeten worden inge- 	::aan de ledenwerfaktie ten bate van het 
diend bij het gemeentebestuur.De aanvrage Koningin Wilhelmina Fonds gehouden van 
moet geschieden met gebruikmaking van een 29 aug. t/m 11/9 j.l. 
formulier,hetwelk ter gemeente-secretarie 	 Namens het Fonds. R.Brugman. 
::ver  rijgbaar is 



........................................................................................................................................................................................................................................................... 
JUBILEUMCOIIISSIE S.D.O.B. __= middenstanders en particulieren.Een woord 

De Jubileumcommissie SDOB,die tot taak 	van dank aan alle gulle geefsters en gevers 
heeft de festiviteiten rond het 40-jarig is hier dan ook op zijn plaats.Ondanks de 
bestaan van de vereniging op 1 maart 1968 genoemde tekortkomingen op deze avond,kun-
voor te bereiden en te organiseren,heeft nen wij)ook in financiëel opzicht terug zien 
:voor zaterdag 26 nov.a.s.een dansavond ge-op een gesl~zgde uitvoering. Nieuwe leden 
organiseerd in Café "Concordia".De dansmu-zijn van harte welkom.Wij zingen iedere 
;ziek zal verzorgd worden door de band 	woensdagavond in de school van 8 - 10 uur. 
"The Skyriders".De entreegelden zullen ge-Het koor verleent ook haar medewerking aan 
:stort worden in het jubileumfonds.Genoemdede Kerstsamenzang op maandagavond 19 dec. 
:commissie wekt alle leden van SDOB op dezein de N.H.Kerk alhier. 	

Het Bestuur. 
:avond te bezoeken.De entree bedraagt 	 _ 
f 2.50 per persoon. 	 = SCH00LINBRAA. OPGELOST. 

LEDENVERGADERING VEILIG VERKEER.==- Het is wel algemeen bekend,dat in het week= 
end 12-14 nov.is ingebroken in de o.l. 

De afdeling Broek in Waterland van het  
Verbond voor Veilig Verkeer belegde op 	̀school I.Daarbij werd een bedrag van circa g 	 g 	p 	100.-- uit de school weggenomen.Het ver-. 
maandag 14 november j.l.haar ledenvergade- 
ring.Daar ledenvergaderingen nu niet be- heugt ons thans te kunnen melden,dat de dam 

'.paalel behoren tot de spectaculairste avon- der van deze inbraak is gevat.Het blijkt eer3 
den,had het bestuur gemeend de avond aan- 
trekkelijk 

	jongeman uit Amsterdam 
 te maken door aandacht te beste- die in het Zuiden van het land werd gear- 

den aan de nieuwe verkeersregels,die op 1 yesteerd. 
januari 1967 ingang zullen vinden.Met deze -  

	

=_= BURGERLIJKE  immers zal een ieder te maken 	 iRL;JKE STAND. 

krijgen;reden om een grote opkomst te ver- GEBOREN: 

wachten.Echter ..... een tiental leden 	Johanna Anna .Viaria,dochter van W.J.Ebbelaar 

vond het geheel belangrijk genoeg om hierbij en van C.Mesman. 
aanwezig te zijn: 

	ADVERTENTIES :Tijdens de vergadering zelf werden de heren: 
W.Benschop en J.P.de Wit bij enkele kandi- 	Wilt U Zwarte Piet persoonlijk op be- 
daatstelling herkozen.In de vakature Pie- 	zoek hebben ?. Stelt U zich dan in 
ters werd benoemd de Heer P.Waterdrinker, 	verbinding met Telef.no.02903-299, 
:die het secretariaat zal voeren.Adres van 
de nieuwe secretaris is:Dorpsstraat 15 te 
Broek in V erland.Dit seizoen zal getracht; 	TE KOOP: 
worden de volgende aktiviteiten te organi- 	Mooie woning bevattende Kamer,Keuken, 
sereh.een "VEILIG VERKEERS"-dag9 een puzzle- drie slaapkamers,douche met lavet. 
:rit voor fietsen en bromfietsen,een kursus 	Leeg te aanvaarden omstr.mei 1967. 
verkeerskennis(de zgn."Verkeerssleutel" 	Te bevragen bij : 	J.Tuin 
kursus).Verder zal bekeken worden of het 	 Zuideinde 14 
izin heeft in februari wederom een avond te 	 Broek in Waterland. 
!organiseren waarop de wijzigingen in het 
Verkeersreglement zullen worden behandeld.' 
:Deze avond zal dan toegankelijk zijn voor 	BER KEFF9 Laan 44 
;leden en niet-leden. 	 voor rijwielen en bromfietsen 
Inmiddels is van het Verbond voor Veilig 	~. 
'Verkeer bericht ontvangen,fiat het informa- 
tie-centrum 

 	
10U/~ service. 

	

 van het Verbond op 10 en 11 	 GEVONDEN. 
januari 1967 in onze gemeente standplaats 	Gevonden een stel mooie zwarte knie- 
:zal innemen.Wellicht is voor een aantal 	kousen. Af te halen op Kerkplein 9. 
;Uwer de "oude" naam,n.l,Mobiel test9statiori_.  
wat duidelijker.0 kunt daar o.m.aan eer. 	 JAARVERSLAG 1966 van de stichting 
ógentest en een reactie-test deelnemen. 	De Broeker Gemeenschap.   
Nadere gegevens volgen nog. 	 ':BESTUURD Bij aanvang van het verslagjaar - 

	

NIEUWS VAN DE ZANGVERENIGING. _= 	bestond het college van bestuur uit de vol- 

	

oor een zeer goed bezette zaal heeft de 	gende personen: 
gangvereniging op 12 nov. j . l .haar jaarlijkse Dagelijks bestuur :H. G.M. te Boekhorst(voorz.)  
uitvoering gegeven in het Broeker Huis. 	:als zodanig door B.en W.benoemd),R.Lobbes, 
Jammer was het,dat het Koor juist op deze (Pennm.)en J.Harting (secr.) 
avond niet zo best uit de bus kwam.Vooral :GEWONE LEDEN: Mevr.v.d.Sluys en de heren 
bij de hoge noten liet het aan zuiverheid 	Kesting,Pieters en Wiederneyer.Bij schrijven 
nog weleens te wensen over.Dat de avond 	d.d.24/8/66 stelde dhr.Pieters het bestuur` 
toch een succes is geworden,is vooral te 	in kennis van zijn besluit zich om gezond- 
danken aan de Toneelveren."Kunst na Arbeid'theidsredenen als bestuurslid terug te trek 
slat met een blijspel op de planken kwam. 	ken,zodat in de komende algemene vergade- 
Ondanks het feit,dat er op het laatste mo-:ring een nieuw bestuurslid gekozen zal moe- 
ment door ziekte 2 spelers vervangen moes-:ten worden.Bij schrijven dd.14 /9/66 deelde 
ten worden(wat natuurlijk enige rol-onvast-B.en W.mede als voorz.voor de komende zit-
heid ten gevolge had)viel het stuk zeer in tingsperiode opnieuw Dhr.te Boekhorst te 
de smaak bij het publiek. 	 :hebben aangewezen.In het achter ons liggende 
Er werd veel gelachen en geapplaudiseerd. verenigingsjaar kwam het bestuur zes maal 

	

Voor de verloting waren veel prijzenvoor 	in vergadering bijeen. 	Wordt vervolgd. 

	

het merendeel beschikbaar gesteld door 	 g 
............................................................................................................................M.......................................................................................................................... 


