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AGEN DA 	 DONATIES BROEKER GEMEENSCHAP. 	
•1 

23 maart - Plattelandsvrouwen 	 Bij stukjes en beetjes heeft Ude laat8te 
10 april - Nuts-avond. 	

. 	 weken kennis kunnen nemen van het jaarver- 
13 april - Plattelandsvrouwen 	 slag van de stichting'De Broeker Gemeen- 
11 mei - Plattelandsvrouwen 	 :schap".Daaruit heeft U kunnen vernemen dat 
24 mei - Uitstapje Pluimvee-vereniging het vooral met de financiën niet rooskleu-
1 juni - Uitstapje Plattelandsvrouwen:rig is gesteld.Alleen de uitgaven van dit 
Voetbalwedstrijden: 	 blad kost de stichting f 1150.-- per jaar. 
Zaterdag 4 maart 1967. 	 De inkomsten bestaan uit donaties van ver— 
SDOB - PSZ 3 	(ZMC7 2.00 uur :enigingen en particulieren en beloopt 
SDOBa - Beemster (adsp.) 4.00 uur 	f 650.-- per jaar.Om de donaties van par- 
Zondag 5 maart 1967. 	 ticulieren gaat het nu juist.Ons inziens 
Uitgeest 1 - SDOB 1 	2.00 uur 	zou het aantal donateurs drastisch kunnen 
Kwadijk 2 - SDOB 2 	2.00 uur 	worden verhoogd.Een ieder immers ontvangt 
SDOB - PSCK ( jun) 	12.00 uur 	iedere veertien dagen onze uitgave;wij op 
OFC b - SDOB b (ads.) 1.15 uur. :orzc beurt 7ragen U voor deze ontvangst een  
Zaterdag 11 maart 1967. 	 hele rijksdaalder per jaar.Echter we weten 
Blauwwit 4 - SDOB (ZMC? 	4.15 uur 	hoe het gaat.Men is van plan donateur te 
SDOB - ZOFC 2 - 	 (Jun.) 	4.15 uur 	worden,maar door een of andere oorzaak wort 
Zondag 12 maart 1967. 	 dit vergeten. 
SDOB 1 - SSV 1 	2.00 uur 	 Het stichtingsbestuur nu is van plan om 

:: Purmerland 3 - SDOB 2 - 10 uur. (terr.SDOB)deze mensen het schrijven van een aanmel- 
Monnickendam 4 - SDOB 3.- 12.00 uur. 	dingsbriefje te besparen en heeft het vôl- 

gende besloten:Ieder gezin krijgt voor 1967 

	

FEESTWEEK 1967. 	 een kwitantie ten bedrage van f 250 aan~ 
:In ons blad van 6 januari Ll.plaatsten Wijgeboden Wij hopen hiermee vele nieuwe dona- 
een oproep tot de plaatselijke 	 te mogen aantrekken.Uiteraard bent U 
om zich op te geven voor het verzorgen van: eheel vrij deze kwitantie te weigeren,maar 
een avond tijdens de feestweek 1967.Het 	bedenk,dat de stichting haar werkzaamheden 
Bestuur van de Broeker Gemeenschap ontving alleen dan goed kan uitoefenen indien de 
daarop slechts vier positieve reacties. 	financiële nood wordt geleningd.Wij doen 
Deze positieve reacties kwamen van de Kla-dUS een dringend beroep op uw gemeenschaps-
verjasclub,van de Bridgeclub,van de gym- zin en wij hopen dat de penningmeester bij 
nastièkvereniging en van de zangvereniging : het 	zeer weinig het woordje 
Het laat zich gemakkelijk rad.en,dat dit 	"Neen" zal moeten aanhoren.Mogen wij op Uw 
voor het bestuur van de Broeker Gemeen- :aller medewerking rekenen?. 
schap een teleurstelling was.Van de vele 
verenigingen,die bij de Broeker Gemeenschap:: VERENIGING VOOR VEILIG VERKEER.== 
zijn aangesloten,hadden wij toch wel meer:'Ongetwijfeld heeft U reeds meer gehoord over 
enthousiasme verwacht.Verenigingen, die 	de 11 VEPKEERSC0DE"D±t is een nieuwe uitgav 
jaenLang hun medewerking hebben verleend, van het Verbond voor Veilig Verkeer,waarin 
laten nu plotsklaps verstek gaan. 	op een zeer moderne en prettige wijze de 
Wil het bestuur een zinvol programma inde .nieuwe verkeersregels worden besproken.En 
feestweek brengen,dan zullen verenigingen :: niet alleen de zuivere verkeersregels maar:  
van buiten de gemeente moeten worden aan- bok de gedragsregels,die wij allemaal in acht 
gezocht.Dat dit financiële consequenties hebben te nemen.Dit byzonder fraaie boekje 
met zich brengt,is duidelijk. 	 is thans ook in onze gemeente verkrijgbaar 
Met de vier verenigingen,die zich wel op- en wel bij de secretaris van de plaatselijke 
gegeven hebben zal op korte termijn nader afdeling,Dhr.P.Waterdrinker,Dorpss-traat 15, 
contact worden opgenomen. 	 De prijs bedraagt slechts 1 2.50.De oplaag 

is beperkt;wie het eerst komt,het eerst 
maalt. 



ÈEïG±ïG VOOR VEILIG VERKEER. 	niseerd. De bedoeling van dit fonds is om 
Binnenkort hoopt de afdeling van het Ver- hieruit een feestavond te kunnen financie- 
bond. voor Veilig Verkeer te beschikken 	ren.Een tweede fonds is in de maak.Het 
over een nieuwe serie dia's,eveneens han- Cadeaufonds.Uit dit fonds zal,het woord 
delende over de nieuwe verkeersregels.Op zegt het reeds,een cadeau voor de jubila- 
veler verzoek zal dan een avond worden 	1resse moeten komen.Inrnidd.els zijn de leden: 
belegd,waarop deze dia's worden vertoond van de voetbalvereniging middels hun club :, 

:en de nodige toelichting zal worden gege- blad hiervan op de hoogte gebracht en het 
ven.De juiste datum van deze avond zal zo verheugt de commissie ten zeerste dat tot 
spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. 	nu toe slechts gunstige reacties zijn ont- 

vangen.00k de donateurs zullen niet ver- 
AUTO - RALLYE'S 	 geten worden om in dit fonds deel te nemen. 

Op zondag 12 maart a.s.zullen wederom 	Deze aktie zal starten in oktober 1967. 
twee auto-rallye's onze gemeente passeren. Zeer binnenkort zal gestart worden met 
De ene bepaalt zich tot het dorp Broek in een grote verloting.HiervoOr zal de mede- 
Waterland,de andere gaat komende van de 	werking van de leden worden ingeroepen. 
richting Zunderdorp via de Wagengouw en 	De prijzen liegen er niet om:Als hoofdprij- 
Burg.Peereboomweg naar Zuid.erwoud.e en vei'- zen n.l.een koelkast,een platenspeler en 
volgens naar Uitdam.De passeertijden van 	een rjwiel.Verd.er nog vele aantrekkelijke 
beide route's liggen voor onze gemeente 	prijzen.Uiteraard hoopt de commissie dat 
tussen ca. 14.00  en 16.00 uur. 	 hun akties een sukses zullen worden,maar 

de commissieleden kunnen dit natuur- 
KLAVERJASCLUB. 	 lijk niet alleen.Medewerking van leden, 

Op zaterdag 11 maart 1967 is er in Café 	donateurs en verdere belangstellenden is 
"Concordia" een Klaverjasclub om prachti- hierbij nodig.Wij hopen dan ook dat een ver-.:. 
gë prijzen. Na afloop gezellig samenzijn 	zoek hiertoe gunstig zal worden ontvangen. 
met- accordeonmuziek. 

De Jubileumcommissie. Het Bestuur van K.B.W. 

TENTOONSTELLING TE PURMEREND. 	 BURGERLIJKE STAND. 

Wederom is te Purmerend in de Galerie 	ONDERTROUWD 
't Gouw een tentoonstelling te bezichti- Leendert Jurrie de Jong,oud 24 jaar en 
gen-Ditmaal wandkleden van Neil Lakemond Carolita Dissel, oud 19 jaar. 
en beeldhouwwerken van Cephas Stauthamer. GEBOREN: 
De expositie loopt tot en met 14 maart a.s. Saskia,dochter van R.den Hartog en J.H. 
en is geopend op zaterdagen en zondagen 	van Nigtevegt. 
van 14 - 17 uur;overige dagen des avonds Mirjam Catharina,dôchter van G.Leegvvater 
van 19.30 - 21.30 uur.Toegang vrij. 	enP.C.van de Pavert. 

------------ 
TREFCENTRUM AMSTERDAM-NOORD. 	 ADVERTENTIES. 

Onze aandacht wordt gevestigd op het be-
staan van het "TREFCENTRTJIVi ATERDAJvI Na" 
Dit trefcentrum is bedoeld ter stimule- 	BEB KEFF , Laan 44 

ring van het culturele leven-en vil gele- 	voor rijwielen en bromfietsen. 
genheid bieden tot ontmoetlng,ontwikjçe- 
ling en gesprek.Er worden diverse bijeen- 	100% service. 

- komsten georganiseerd,zowel overdag als 
des avonds.Ook b,v.oursussen in'vreemde  
talen.In de maand maart worden de volgen- 

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK de bijeenkomsten gehouden: 4 maart.1zing 	
BROEK IN WATERLAND. over de filosoof Eeidegger,7 maart film- - 

avond(accatone),lO maart "Communisme en 
Christendom". Wie hiervoor geinteresseerd 	Het bestuur maakt bekend dat de jaar- 
is en er meer over wil weten,verwijzen wij 	lijkse boekjes-controle en rentebij- 
naar het secretariaat van het Trefoen- 	sohrjving zal plaats hebben op: 
trum,Nieuwendammerdijk 321 ,Nieuwend.am. 

WOENSDAG 8 maart en DONDERDAG 
9 maart a.s. 

JUBILEUMCOMMISSIE SDOB. 
01 1 maart 1968 bestaat de voetbalverenj- 	van 9 - 12 uur voormiddags 
ging S.D.O.B. 40 jaar.Het bestuur heeft 
gemeend(terecht)dit heugelijke feit niet 	

en 

onopgemerkt voorbij te laten.Voor het or- 	van 1.30 - 4.00 uur namiddags. 
ganiseren van dit feest is een commissie 
in het leven geroepen.De Jubileumcommis- 	 Het Bestuur. 
sie 40 jaar SDOB,is als volgt samenge-  
steld:Voorzitter:de heer H.W.Eppenga, 
secretaris:cle Heer J.Spaan,penningmeester 
de heer J.Kouwehoord en leden:de heren 
D.Kelderman en J.van Riessen. 
Geneemde commissie heeft reeds besloten 
OP zaterdag 2 maart 1968 een offici1e 
receptie te houden-Ter vorming van een 
Jubileumfonds zijn reeds een dansavond en 
afgelopen zaterdag een kienavond georga- 	 - 


