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ORGAAN VAN DE STICHTING ØDE?. DROEKf1. GEMEENSCHAPU 

A G E N D A == 	 S :3.Bestuursverkiezing.Aftredend de heren 
22 jan.Contact-avond SDOB(Con.cordia) 	H.W.Eppenga en ff.Mande,beiden herkies- 
23 jan.NUT-Toneelavond (Leerkamer) 	baar. 
24 jan.Trekking verloting en prijsuitrei- 1+.Programma '1967 

king Pluimvee en Konijnenhouders- 5.Rondvraag 
vereniging (Concordia) 	 :6.Sluiting 

30 jan.Ledenvergadering Volksonderwijs 	 Het bestuur. 
(Broeker Huis) 

14 feb.Ned.Chr.Vrouwen Bond;jaarverg. 	PLUIMVEE EN K0NIJNENH0UDERSVR. 

Voetbalwedstrijden: 	 :6 leden van de vereniging zijn met hun 

22 an.SD0B - Koedijk 2.00 uur. 	 :dieren naar de tentoonstellin; in Aals- 
===meer geweest waar de volgende predikaten 

==VERKIEZING LEDEN TWEEDE KAMER == 	werden gehaald.G.A.Schram mooiste Vl. 
De aandacht wordt er op gevestigd,dat 	Reus z,z.g.Hollandse Drieki.G.G. H.J.M. 
voor de verkiezing van de leden der 	:Sterk-Takes mooiste Engelse Hangoor zzg 
tweede kamer op 15 februari a.s. de rno- tevens 2 cava's ingezonden G.G.z.z.gs 
gelijkheid bestaat om hetzij in een andere:G.Hoetmer Russen 2 x G. In de jeugdklasse 
gemeente,hetzij bij volmacht te stemmen, 	zond A.Siagt Klein Chinchilla in en werd. 
Verzoeken daartoe moeten uiterlijk 1 Le- winnaar van de jeugd G.2 x z.g. z.z.g. 
bruari a.s. ter gemeente-secretarie wor-:Krielen.H.de Gier,Bassette  G.G. C.de Vries 
den ingediend.Formulieren en nadere in- Java 2 x G.G. z.g. z.z.g. G.Hoetmer,Oud 
lichtingen te verkrijgen ten gemeentehui-:Engelse Vechtkriel 2 x G.G. Z.G. z.z.g. 
ze. 	 :J.Goedmaat,Viyandotte G.G. 

BEJAARDENsOCITEIT= 	===GYMNASTIEKVER. "SPARTA't= 	- 
Op woensdag 25 januari a.s. organiseert Langs deze weg wil het bestuur van de 
de Bejaardensocieteit een verkoopmiddag gymnastiekver. al  haar leden een geluk-
in het Broeker Huis.Vanaf 2 uur kunt U kig en voorspoedig 1967 wensen.We begin: 
daar terecht om te zien,wat de dames en : nen het jaar met de toetreding tot het 
:heren van de soos hebben gemaakt.En nietK.N.G.V.Dit houdt onder meer in dat er 
alleen zien,maar U kunt al die zaken ookvoor ieder lid nu een ongevallen verzeke-
:kopen.En dat is natuurlijk de bedoeling, ring afgesloten is en wei vanaf het van 
Want de opbrengst van de verkoop dient huis gaan tot en met het moment van thui 
ter bestrijding van de kosten van de soos komen na het gymnastiekuur.We starten dit 
en van het jaarlijkse "dagje uit".En 	jaar met contributie kaarten d.w.z. dat 
mocht U niets van Uw gading vinden om te de contributie aan huis wordt opgehaald. 
kopen,dan kunt U de kas steunen door een Hier volgen nog eens de gymnastiektijden. 
kopje koffie of thee te drinken.Boven- 	kleuters: 
dien zullen er enkele attracties zijn,00k Donderdag 4.00 uur - 4.4 uur. 
voor kinderen (vanaf 10 ct.).De bejaar- Donderdag 4.45 uur - 5.30 uur. 
den zien met belangstelling Uw komst te- Donderdag 5.30 uur - 6.15 uur. 
gemoet. 	 meisjes 12 - 16 jaar: 

Donderdag 6.15 uur - 7.00 uur. 
LEDENVERGADERING VOLKSONDERWIJS :daras: 

Maandag 30 januari 1967 houdt de vereni- Donderdag 7.45 uur - 8.45 uur. 
ging"Volksonderwijs't ,afd.Broek in Water- Donderdag 8.45 uur - 9.45 uur. 
:land haar ledenvergadering in de Regen- jongens: 
tenkamer van het Broeker Huis.Aanvang 	Vrijdag 	5.30 uur - 6.15 uur. 
:20.30 uur. 	 Vrijdag 	6.15 uur - 7.00 uur. 
AGENDA: 	 ;Heren: 
1.0pening 	 .:Vrijdag 	8.00 uur - 9.15 uur. 
:2 Notulen 	 M.T.Gales-Hendriksen 

sécretaresse.- 



FILMVOORSTELLING == 	:grappenn1akerEeri grap overigens,waarvoor 
OORLOGSGRAVENSTICHTING 	wij heel weinig waardering kunnen opbrengein. 

Op verzoek van het Bestuur van de Oor'. Die bovendien ernstige gevolgen zou kun-
logsgravenstichting maken wij bekend,dat nen hebben.Indjen omstreeks diezelfde tijd 
deze stichting een filmavond organiseertergefl5 anders echt brand was geweest,zou = 

:op'maandag 30 januari a.s. in Amsterdam de brandweer lange tijd werk gehad hebben 
(gebouw "Marcanti" aan de Jan van Galen-::om daar te komen met alle gevolgen van 
straat).Aanvang 8 uur.De toegang is voordien.Kortom:een misselijk gedoe 
een ieder gratis.Vertoond worden o.a.een: 

:kleurenfilm van de Nederlandse afdeling 	 BURGERLIJKE STAND 
Van de Erebegraafplaatsen in Korea en in: geboren:Rudolf,zoon van J.Schoon en van 
Japan en de kleurenfilm "Aan hen die 	 G.Nat. 

ondertrouwd:Jan de Graaf,oud 23 jaar en 
Cornelia Nooij,oud 22 jaar. 

CONTACT-AVOND SDOB 
Zondagavond 	s. vindt in café Concordia: Dankbetuiging 
een contactavond plaats,die tot stand is Hiermede willen wij allen die tijdens de 
gekomen dankzij de welwillende medevîer- ziekte en na het overlijden van onze broer 
king van de heer Soetekouw.De heer Soe- 	 JACOB MOLENAAR 

: tekouw heeft kans gezien het voltallige belangstelling hebben getoond heel harte-
:1e elftal van landskampioen Ajax inclu- lijk danken.In 't bijzonder dokter C.den Har- 
.sief trainer Michels bereid te vinden 	toog wiens bezoeken hij zo erg waardeerde 
: een gespreksavond te houden.Voor deze 	en Zr.J.Crouse voor haar liefdevolle ver- 
avond zullen tevens enkele zustervereni-: zorging en dominee J.Buskes voor de woor-
gingen worden uitgenodigd.De toegang is den over hem gesproken. 
vrij!De plaatsruimte beperkt!Na afloop 	 I.v.Wiltenburg-Molenaar 

:KIENEN!Aanvang 8 uur.De jeugd kan ook 	 P.v,Wiltenburg 
aanwezig zijn en wel van 8 tot 10 uur. 	 J.Dobber-Molenaar 

- 	
Tevens wil ik mijn tijdelijke buren fam.Ent, ==== TENTOONSTELLINGEN 

dan- .Paula Thies (mevr.Nieuwenhuis)exposeert mevr.Goedmaat en mevr.Nooij hartelijk dan- 
ken voor de zorg en hartelijkheid die ik schilderijen van haar hand in Galerie Es- 

pace,Keizersgracht 5+8 te Amsterdam.Deze:vafl hen heb mogen ontvangen. 
J.Dobber-Molenaar. tentoonstelling loopt tot 9 februari a.s. 

en is te bezichtigen van maandag t/m za-: 	 - 
terdag van 11-18 uur;bovendien op vjoens-= 	 ADVERTENTIE 

Ber Kef,Laan LfLf dagvonden van 20-22 uur.Wij nemen aan,dat 
vele Broekers deze expositie van hun 
plaatsgenote zullen gaan zien. 	 100% service 

voor rijwielen en bromfietsen  

II 
Een andere plaatsgenoot(sedert enige 	 == HET GROENE KRUIS 
maanden),n.l.de heer Fr.S.Franck expo- :U hebt kunnen lezen,wat het bestuur van 
seert in het Sin-er-Museum te Laren.Deze:het Groene Kruis,14 dagen geleden,over 
tentoonstelling loopt tot 12 februari 	het doel en de noodzaak van het bestaan 

:a.s.De heer Franck is schilder,tekenaar,:van  deze vereniging in onze gemeente,ge- 
schrijver en tandarts.Na bijna. zijn hele 	schreven heeft.In aansluiting daarop ZO = 
leven in het buitenland te hebben door- ik graag het een en ander over mijn werk 
gebracht,heeft hij zich thans in onze ge_:jfl de wijk willen vertellen.Bestaat het 
:meente gevestigd.Wellicht hebben velen werk van de wijkverpleegster in grote ge-
van U onlangs hem gezien in een televi- meenten in hoofdzaak uit verplegen van 
:sie-interview (op een zond.gmjddag).Het patienten(de consultatiebureaux voor zui- 
lijkt ons bijzonder interessant de ten- 	gelingen en kleuters worden er meestal 
toonstelling van deze veelzijdige kunste-door een gemeentelijke dienst verzorgd),in 
naar te bezoeken, 	 een kleine gemeente is dat maar een onder - 

In 	 deel van het werk."Wat doe je dan de hele 
In Galerie 't Gouw in Purmerend tenslot-te dag als er weinig patienten zijn?" wordt 
kunt U nog gaan bekijken de tentoonstel- .me wel eens gevraagd.In de leerkamer wor 
ling "Suriname,land in opbouw".Een uniekdefl  door de huisarts twee consultatiebu 
gelegenheid om kennis te maken met de 	reaux voor zuigelingen per maand gehouden, 
verschillende bevolkingsgroepen en de 	waarbij ik assjsteer.De moeders met babies, 
mstandigheden,waaronder men in Suriname die echter te ver weg wonen om deze bu-

leeft en werkt.Deze tentoonstelling lOOPt reaux  te kunnen bezoeken,wordefl door mij 
:tot en met 28 jan.a.s. en is geopend:za- aan huis bezocht,de baby gewogen,de voe-• 
:terdagen en zondagen van 11+ - 17 uur. 	ding besproken en zonodig wordt er advies 
maandagen t/m vrijdagen van 19.30 - 21.30 gegeven in overleg met de huisarts,waar- 
uur, 	 mee gelukkig een heel goede samenwerking = 

bestaat.Voor de baby geboren wordt,is er 
EN MISSELIJKE GRAP 	 al contact gelegd,de a.s. moeder wordt 	= 

De afgelopen zondag tegen een uur of zes bezocht,de kraamhulp besproken en zonodig 
werd de Zuiderwouder brandweer telef 	advies verstrekt.Is de baby geboren,dan 
:nisch gealarmeerd voor een brand in een kom ik weer en wordt de datum voor 't eer-
boerderij achteraan het Dijkeinde.Direct :ste bezoek aan het consultatiebureau of 
werd uitgerukt,doch het bleek vergeefse van mij aan huis vastgesteld. 	 = 
moeite te zijn geweest.Er was niets aan de 	 J.CROTJSE 	-wordt vervolgd 
hanc.!Kennelijk het werk van een of' andere 


