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::Met snoep, cadeautjes en Prikkebeen.t 
9 t/m 11 dec. Pluimvee-en konijnententoon- Ging de ochtend heel snel heen. 

in"Concordia" Vandaar toen naar de kleuterschool, 
19 dec. Interkerkelijke Kerstzangdienst. Ook de Pieten maakten daarbij jool- 

Pluimvee- en konijnenmarkt. Onderweg had Sint een strop 
22 dec. Vrije Klaverjasdrive in Concordia.De hefbrug ging juist op, 

10/11 jan.INformatie-centrum Veilig Vei4ceer0m een vuilnissleep er door te laten. 
23 jan. NUT; Toneelavond (Leerkamer) Daar zullen we maar niet meer over praten. 
24 jan. Trekking verloting en Prjsuitrei-Na het bezoek,ter kleuterschool gedaan, 

king Pluimvee-en Konijnenhoud.ersvereniging. Ging het op het Broeker Huis weer aan. 
30 jan. Ledenvergadering Volksonderwijs. De grote kinderen kregen toen een beurt, 

VOETBALWEDSTRIJDEN: Bij hen waren de wangen niet zo roog gekleuzd. 
Zaterdag 10/12 Zij kennen Sint al vele jaren,Zijn aanwezighic1 

Purmerland.-SDOB(terr.SDOB) 2.30 u.(Jun.) kan hen niet veel zorg meer baren. 
WBSVa.- SDQBa, 2.30 uur ( adsp.) Na de zieken met een bezoek te hebben veieed, 
Zondag 11/12. Is Sinterklaas weer naar zijn vaderland 
JISP - SDOB 	2.00 uur. teruggekeerd. 
SDOB 2 - KWADIJK 2 - 	2.00 uur. Afd.Volksonderwijs wordt hier gehuldigd, 
MONNIKENDAM 4 	SDOB 3 - 	10.00 uur. Wij zijn daaraan veel dank verschuldigd. 
OPO b 	SDOB b - 11.15 uur ( adsp.) Zij zorgden voor dit leuke bezoek 
Zaterdag 17/12. Dank namens heel Broek. 
SDOB - PSZ 3 - 	12.00 uur. 

PUTRMERLANDa- SDOBa(terr.SDOB)2.30 u.(ad.sp) OUDPAPIERAKTIE 
Zondag 18/12. Indien de weersomstandigheden dit tolaten 
GSV - SDOB - 2.00 uur zal op maandag 12,dinsdag 13 en woensdag 
EVC - SDOB 2 - 10.00 uur. 14 december a.s.wederom een oud-papieraktié 
PSOK - SDOB - 	12.00 uur (jun) worden georganiseerd.De baten hiervan zul- 
SDOB b - PUBJIJ.EREND - 12.00 uur (ad sp.) len ten goede komen aan de meisjesvereni- 

ging en het meerdaagsschoolreisje van o.l. 
DAG SINTERKLAASJE school I.Wilt U, indien mogelijk,kranten en 

Sinterklaas was weer in Broek tijdschriften gescheiden bundelen ?. 
.Bracht zijn jaarlijkse bezoek 
n ter ere van de Sint, . 	 KERSTVERZILVERING. 

Woei door de bomen nu eens geen wind. Voor de tweede Kerstdag mogen 10 dagzegels 

Per boot arriveerde hij via de vaart, ingewisseld worden in het tijdvak van 10 

n aan de steiger stond zijn paard. december tot 30 december,bij J.de Jongh, 

Dat hem verder moest vervoeren. Buitenweeren 5 9  Broek in Waterland. 

Onze kinderzang deed hem ontroeren. 
Me Pieten waren gul met pepernoten, vers LEDENVEPLGADERING"HET GROENE KRUIS 11  

ebakken,voor kleinen en voor groten! Slechts vijf leden waren aanwezig op deal- 

Bij het stadhuis hield Sint toen stop, gemene najaarsvergadering van de afdeling 

Klom met stramme benen het trapje Broek in Waterland van de Prov.N.H.Veren. 

Luisterde daar naar de burgervaar :"Het Groene Kruis'.Daar de agenda toch wel 

,En naar de Kinderschaar. enkele belangrijke punten vermeldde,was op 

iet deed hem zichtbaar goed in Bieek te 	.!een grotere opkomst gerekend.Die belangrijk 

Ook wij vonden het heel fijn punten waren o.m.contributieverhoging,be- 

Dat Sint ondanks zijn drukke werk stuursverklezlng en wijkgebouw. 

en rondje maakte om de Broeker Kerk. Om met het laatste te beginnen:Achter de 

Af en toe een beetje in galop, schermen is druk overleg geweest met de 

Maar,hoe ist mogelijk,hij bleef rechtop ::architect de Heer J.Rietveld.Eind 1966 of 

paar het Broeker Huis was toen de rit, begin 1967 zullen tekening en bestek klaar 

...er .................. . Waar ieder 	1 klaar voor hem zit zijn,zodat dan de gemeenteraad kan gaan ge-. 
pm.dw.rking gegeven zal worden 



of i ï 
f 100000.-.-;voor grond zal nog ongeveer 	J.Joosten,ZZG en 2 x ZG. Rex:P.Snieder 
een halve ton betaald moeten worden,zodat ZZG,ZG en GG.Angora:H.J.M.S-terk-Takes 

t.:gehele project op ca l ton komt.Dit is • 2 x ZZG en 2 x ZG.1ein Chincilla,A.Slagt 
inderdaad een behoorlijk bedrag.Een bedrag ZZG,ZG:Rus:C.de Vries GG en 2 x G. 
echter dat voor de gezondheidszorg in onze G.Hoetmer GG.Kleurdwerg:C.de Vries ZZG. 
gemeent opgebracht moet kunnen worden. 	Lavid.H.J.M.Sterk-Takes,2 x ZZG en ZG. 
De bestuurserkiezing leverde twee herbe- 	 - - - 
noorningen op,nl0de heren H.Eppenga als Op 9,10 en 11 dec.a.s.is onze tentoonstel-:; 
:voorzitter en C.Kesting als secretaris. 	:ling weer in Café Concordiaen de jaarlijk- 
Voor hot beheren van de penningen werd be- se mErk t kan ook weer doorgaan in de gara-
noemd. mevrM.van Schaagen-Poolman.Door het ge van Kubbe aan het Zuideinde op maandag-. 
tussentijdse bedanken van Mevr.Stve-Klin- avond 19 dec. 
kenberg was een vacatute ontstaan. Ter voor-OP zaterdagmorgen 10 dec.hebben de kinde-
ziening hierin werd met algemene stemmen ren tot 14 jaar weer Vrije toegang van 10 
de Heer RBv.d,Lugt gekozen.Dhr.v.d.Lugt tot 12 uur. 
zal wordei belast met het secretariaat van 
de in te tellen commissie wijkgebouw in 	 OUDERCOMMISSIE O.L.S. I. 
welke bat bestuur nog gaarne twee leden 	Op de ouderavond van j.l.20 okt.1966 wer- 

. 	z. 2n. 	 den als leden van de Oudercommissie van de 
De contributie ad.! 12.-- per jaar per ge- O.L.Sckiool 1 te Broek in Waterland gekoeen. 
zin blijkt onvoldoende te zijn om de te ver-: de dames Lobbes,Kelderman,Rietkerk en Smit 
wacnen kosten op te vangen.Evenals onze en de heren Cosse,Franke,v.d.Heuvel,v.d. 
zu3er3renigingen ontkomt ook onze afde- ::Snoek en de Waart.Voor het komende school- 

iet  iiet a&.n een verhoging van de contri- jaar is het dagelijks bestuur va de ouder-. 
hutiej)e aanwezige leden gingen accoord 	commissie als volgt samengesteld: 
met er, ver-icing van ! 3.-- per jaar,zo- 	 Hr.Cosse, voorzitter. 
dat roo: 1967 een contributie zal gelden 	 Hr.Franke secretaris 
van ! 15-- per gezin.Er gingen zelfs stem- 	Mevr.Lobbes,Penningmeesteresse. 
men op om de contributie nog meer te ver- 	 G.Franke,Seer. 
hcgn.d2r men bang was,dat de voorgestel- 
do verhing onvoldoende zou zijn.Het Be- 	 SDOB-JUBILEUM 1968. 
stuur ucIlter '.ras van mening dat de voorge- De jubileumcommissie SDOB heeft op zater- 
stelde f 3f --  verhoging redelijk en aan- 	dag 26 november j.1.haar eerste activiteit 
vaardbaar wns.De inkomsten van de afdeling ontplooid door het organiseren van een 
zullen dan over 1967 een stijging te zien dansavond in Café "Concordia".De Commissie 
geven van caf 1500.--.Zij die over 1966 	kon een aardig bedrag in het jubileumfonds 
een contributie hebben betaald van ! 6,-- storten.De bodem is erIn 1967 zullen meer- 
zullen in 1967 een evenredige verhoging 	dere activiteiten woHen ontplooid ter ver- 
dienen te betalen( f 1.50),zodat voor hen groting van dit fonds,want er zal in 1968 
de contribu±ie ! 750 wordt.Wij hopen,dat een behoorlijk bedrag op tafel gelegd moeten 
de leden deze noodzakelijke verhoging kun- worden,wil dit jubileum op een grootse wijze 
nen billijken.Zij kunnen er van overtuigd 	gevierd worden.Het is de Commissie opgeval -s- 

zijn,dat do contributie slechts dan wordt len dat betrekkelijk weinig SDOB-leden aan-
verhoogcl,indien de omstandigheden dit sen.Wezig waren-Zij had op een grotere opkomst 
In de volg3nde editie van de Broeker Ge- gerekend.Misschien stond de muziek hen niet 
meeis'hap hopen wij over het doen en laten aan-Wij kunnen TJ verzekeren dat "The Skyri-. 
van do afdeling meer te publiceren. 	dersteen goed nummertje muziek bracht en 

Het Bestuur, 	wij hopen dat een volgende maal juist deze 
band de leden naar Concordia zal doen 

PLUIM f--TN KONUNENHOUDERSVERENIGING. stromen 1 
De Jubileumcommissie. 

DeJedon van da vereniging hebben op de ten- 

;;;;ten- 
waar 

 
toonstelling 	ook veel vogels waren 
angezonden daar het een tentoonstelling 
as in scionverking met twee vogelvereni 

gingen 
.ROTTHOENDERS: Lakenvelders;C.Pluim ZZG 
6 x 7;G en 5 x GG.Zilverd.uckwing;LJ.Kuin C 
PRoce 2 x ZG 
kRIDJj(lJTLRS: Hollandse witkuif;L. Slot 
727G en 1 x GG.Hollandse Patijs;J.Hoetii 

2 x G;Lakcnvclder:C.Pluim 2 x ZG en 2 x 
JavaO.de Vries ZZG en GG.Japanse;C.Plui. 
ZZG en GGud Engelse Vecht :G.Hoetmer ZC 
uss€x.'J.Pluim ZZG en 2x ZG. 

DUIVHN Krielduive,H.J.M, Sterk-Takes 3x2 
è'i 3 x ZG OL1d Hollandse Tuimelaars 2x Z2 

x ZG en 2 xGG 
i(ONLTN1NVlaamso Reus:P.v.d.Sluis 2 x ZG. 
PSnieder 2 x GG:J.,Glas GG,3 xG en 3 x 
Groot Chincilla:P.Beunder ZZG,4 x ZG en 
Witte Nw.Zeeland.er:J.Honingh ZG en 3 x C 

Dunu.ru,jJrLL oi.±uiji. 

GEBOREN: Alida Laurina,dochter van J.O.Gen-
tenaar en van G.Boot: Jacquelina,dochter 
van W.J.Visser en van H.G.van Axnmers. 
ONDERTROUWD: Frederik Schouten.oud 33 jaar 
en Adriana Helena Meeth,oud 32 jaar. 

ADVERTENTIES 

Op woensdag 28 december a,s.hopen onze 
lieve huisgenoten 

G. 	 P.cle GEUS 
en N. de GEUS-WIEDYER 

•G.. hun 55-jarige echtvereniging te her-
denken.Dat ze nog lang voor elkaar ge- 

5W spaard mogen blijven is de wens van de 
familie Oostra-v.Goinga te Hoogkerk, 
Fabriekslaan 4. 

. 	BER KEFF, Laan 44 
voor rijwielen en bromfietsen 

X. 	i00% service. 


