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BkOEKER GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN DE STICHTING DE DPOEJR GEMEENSCTTAP' 

A G E N D A Broeker Huis.Aanvang 20.15 uur. De agen-. 

11 nov.Sint Maarten da vermeldt: 

18 nov.Kienavond (Concordia) 1.Opening. 

27 nov.Ledenvergadering Groene Kruis 
2.Notulen algemene voorjaarsledenverga- 

(Broeker Huis) dering. 

5 dec.Intocht Sint Nicolaas 	
: 3.BestuursverkieZiflg.Aftredefld zijn mej.. 

15,16 en 17 dec.Tentoonstelliflg pluim- A.Kamzinga en de heer R.B.v.d.Lugt. 

vee en konijnen (Concordia) 	: Beiden zijn herkiesbaar. 

18 dec.Pluimvee- en konijnenmarkt (Zuid- +.Benoeming kascommissie. 

einde 30) 5.Begroting 1968. 

23 jan.Prijsuitreiking en trekking verlo- 6.iiededelingen wijkgebouw. 

ting (Concordia) 7.Rondvraag. 
8.Sluiting. 

KERKKLOK 	 : Namens het bestuur, 
Aangezien de stencilmachine, waarop de C Kestina 	secr.  0, 

:Kerkklok normaal pleegt te worden afge- 
draaid, in reparatie is, is de Kerkklok ===SINT_MAARTEN 

1.1. zaterdag niet verschenen.Daarom 	: A.s. zaterdag is het weer zover. In de 

volgt hieronder de opgave van kerkdien- vroege avonduren zullen weer vele kinde- 

sten in de Ned.Herv.Kerk te Broek in ren, voorzien van allerlei soorten 

Waterland.  lichtjes, lang de huizen trekken om het 

:12 nov. 10.00 uur Doopdienst; Ds.Buskes oeroude lied van Sint Maarten te zingen 

: 19-nov. 	19.30 uur Ds.Buskes. 
- en daarna hun hand op te houden voor het 

- verkrijgen van een lekkernij. Van de ve- 
--- NOVIB 	

-- 

- le oude gebruiken, die bestaan hebben, 
De inzameling ten behoeve van de stich- zijn de meeste allang in het vergeet- 
:ting NOVIB (Anti-Honger-Actie) heeft op- boek geraakt. Gelukkig is er nog een 
gebracht f.167.95. Hartelijk dank aan overgebleven, ni. het Sint-Maartenfeest. 
de gevers en aan de beide collectrices, Het is altijd opnieuw weer een feeste- 
de dames van de Zee en Buijs! lijk gezicht de kinderen langs de deuren 

KIENAV0D te zien trekken. Het kan hier nog. In 

:De commissie, die het jubileum voorbe- 	: grotere gemeenten gaat men ook deze ge- 

:reidt van de voetbalvereniging SDOB, or- beurtenis meer en meer "organiseren". 

:ganiseert een kienavond op zaterdag Een optocht van kinderen met tot slot 

:18 november a.s. in cafg Concordia, een massale uitdeling van snoep op één 

Voor wie al eens eerder een dergelijke 	: punt. Zoals het in onze gemeente gaat, 

gezel]4ge kienavond heeft meegemaakt, is het veel "echter" en zo lang het maar 

behoeft hier verder niets over te worden enigszins kan, moet dat o.i. ook ZO 

gezegd. En voor diegenen, die zich tot blijven. Wij hebben voor de kende za- 
nu toe niet aan het kienen hebben ge- 	: terdag twee wensen: dat het droog weer 
waagd, zouden we willen zeggen: loop 	: zal zijn en dat nergens een kikkerbil 
zaterdag over een week eens bij Concor- : zal blijken te wonen! 	 - 

dia binnen! Het verplicht U tot niets,  =--_-JEUGDVRKRSSCH00L=== 
aar we zijn er zeker van, dat TJ, een 
maal binnen, met zeer veel plezier aan Het zag er naar uit, dat de lessen van 
het spel zult deelmen. 	 : de jeugdverkeersschool niet zouden kun- 

=LEDENVERGADERING "HET GROENE KRUIS== 
nen doorgaan. Regen, regen en nog eens 
regen. En de lessen vinden plaats in de 

'De algemene najaarsIedenergadering van 
open lucht. Dinsdagmorgen klaarde de  

:het Groene Kruis, afd.Broek in Waterland : lucht e echter open omstreeks 11 uur be- 
zal gehouden worden op maandag 27 novem_: gonnen de leerlingen uit Zuiderwoude en 
ber a.s. in de Regentenkamer van Het 

Uitdam hun rondjes te draalon op hot 
II 	1, 



circuit. De kinderen Van de school 1 	maar zich weer herkiesbaar te stellen 

kwamen na de middag aan de beurt. Door 	en tevens het bestuur uit te breiden tot: 
het van te voren opgemaakte rooster wat 7 leden. De twee nieuwe bestuursleden 
in elkaar te schuiven kwam toch ieder 	werden aangezocht uit de herengroep daar. 

kind aan zijn of haar trekken. (De be- 	het bestuur momenteel uit alleen dames 

doeling was n.l. om 9 uur te beginnen), bestond. Voorgedragen werden de heer 
De rijdende jeugdverkeersschool van het Harting en de heer Dekker, welke heren 

:verbond voor Veilig Verkeer blijkt een 	samen met het oude bestuur bestaande uit: 

:zeer nuttig hulpmiddel te zijn bij de 	mevr.MeUnberg, mevr.Schreuder, mevr. 
verkeerslessen, die op de scholen worden: Gales, mevr.Beets en mevr.Kouwenoord met 
gegeven. Getracht zal worden deze mobie- algemene stemmen werd gekozen. De taak-
le school in het vervolg met een zekere :verdeling van het bestuur gebeurd onder- 
reelmaat naar Broek te doen komen, 	:ling zoals bepaald in de Statuten. 

== GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA=== :Bij punt 
6 van de vergadering, het jaar-; 

Op maandag 30 oktober j.l. heeft onze 	
programma, werd het schrijven van de heer 
Oosterhuis nogmaals voorgelezen voor 

:vereniging haar jaarvergadering gehouden; in het Broeker Huis. De opkomst was re- enige leden die wat later waren gekomen.; 
delijk goed en de vergadering werd omUit de vergadering kwam als enig commen-;  

8,15 uur geopend door onze voorzitster: taar op het beleid van de heer Ooster-
mevrouw Mellenbergh die alle leden har- : huis dat hij het prima heeft gedaan en 

:telijk welkom heette. Als binnengekomen .dat hij bij oud en jong bijzonder 
stuk had de vereniging een brief ont_ 	

.gewaardeerd wordt. 7el werd er opgemerkt 

:vangen
:dat het misschien voor de heer Oosterhuis 

 van de leraar de heer Oosterhuis  
die door zijn vakantie niet aanwezig kon:' 

on prettig zou zijn om bij de jeugdgroepen 

zijn.  In zijn brief vestigde hij vooral : voorturners of voorturnsters te krijgen 
de aandacht op de snelle groei van onze zodat hij bij deze vaak te grote groepen; 

vereniging en d schaarste aan goede 	
t assistentie heeft. Een en ander zal 

jonge leiders(sters). Het is n.l. zo 	:
verder besproken worden in 	de bestuurs, 

dat de heer Oosterhuis maar tijdelijk 	
: vergaderingen en liefhebbers voor deze 

bij ons als leider zou zijn. De opkomst huipgeving werden verzocht zich e melden 

:bij de jeugd is erg goed maar wel wees 	gadering kwamen 
het bestuur. 7.Rondvraag.Uit de ver- 

;hij er nog op dat hij het komend jaar 	
kwamen diverse opmerkingen.0.a.; 

wat strenger zal zijn, want in een klei: of de leden op de hoogte waren van het 
:ne zaal is het belangrijk om een rustige: verschijnen van het turnblad van het 

K.N.G.V. en het feit dat dit blad dat 2x groep te hebben daar er anders haast 
niet te werken valt. Verder had de heer per maand verschijnt in een bijzonder 
Oosterhuis  noggoede toekomstplannen 	

mooie uitgave met foto's en goede arti- 

:voor onze vereniging n.l. op 8 november kelen slechts f.1,80 per jaar kost?Abon-; 
de vaardigheidsproeven voor de kinderen ; nementen voor dit blad kunnen opgegeven 
van 8 - 12 jaar in Morinickendam. Het 	: worden aan mevr.M.Gales-Hendrjksen,ws 
:St.Nicolaasfeest dat een groter program: Otrabanda,Broekermeerdijk 6,alhier. 
:ma zal bieden dan vorig jaar. Verder 	: 	 -wordt vervolgd- 

;springwedstrijden in Edam, wedstrijd 	. 	 BURGERLIJKE STAND 
turnen in Zaandam, Adspirantendag, en de; geboren:Franciscus Gerardus Maria,zoon 
kampioenschappen om de Banningbeker. 	van F.A.Lubrecht en G.A.T.Langelaan. 
Als derde punt op de vergadering stond ; ondertrouwd: Constantin Joachim Tchaous-; 
het jaarverslag van de secretaresse mevr, soglou en Marjan Irene Timp. 
Gales. Als belangrijke gebeurtenissen 	Robertus Laurentius Fransen en Annelies 
in het afgelopen verenigingsjaar memo- 	Prijs. 
reerde zij de groei van de vereniging 
die vooral te danken is aan de goede lei- 	 === ADVERTENTIES = 

ding van de heer Oosterhuis. De aanschaf 	Speciaal aanbieding van 
:van enige goede twee-de-hands toestellen, 	slijterij "CONCORDIA" 
De toetreding van de vereniging tot het ; 	voor de komende feestdagen 
K.N.G.V. dit is het Koninklijk Nederlands 1 £1. jus d'örange 	 f.1,85 
Gymnastiek Verbond. Hierdoor zijn de 	diverse landwijnen v/a 	f'2,25 
mogelijkheden tot wedstrijddeelname veel 	zoete wijnen 	v/a 	f.2,50 
groter geworden en is bij het lidmaat- 	Duitse Sect (champagne) 	f.7,50 
schap van dit verbond een collectieve en- droge Luxemburgse wijn 
gevallen verzekering ingesloten voor 	: 	(vin perlant) 	 f.3,50 
alle werkende leden. Als belangrijkste . met sierglas cadeau. 
:aktivjteiten hebben we het afgelopen 	IJ belt 206 en wij bezorgen het U 
jaar gehad het Sint Nicolaasfeest in de 	thuis 
"gymnastiekzaal van de o.l.school, het op.. 	 . 	Dorpsstraat 1 
treden van de hele vereniging in de 	 Brok in Waterland 
feestweek, en de wandeltocht van de  
jeugd op i+ oktober. Als punt vier van : 	 DRINGEND 
de agenda stond het financiele overzicht. 	studentenechtpaar met kind zoekt 
Hieruit blijkt dat ook onze vereniging : 	huis. Veersloot 6,Dirkshorn. 
noodlijdend is en hier een olössing  
voor gezocht dient te worden Punt vijf 	BER KEFF, Laan +)+, 
was de bestuursverkiezing. Het bestuur 	voor rijwielen en bromfietsei 
had besloten in z'n geheel af te treden, 	 100% SERVICE  _____________ 


