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ORGAAN VAN DE 5TICHTING 	DROEIZ GEMEENSCHAP" 

A G Z N D A 1 hebben voor een totaalbedrag van 
27 nov.Ledenvergadering Groene Kruis f.1229,-- aan bestellingen genoteerd. 

(Broeker Huis) Ook hier een dankwoord aan allen, die 
30 nov Vergadering gemeenteraad aan het welslagen van deze aktie hebben 
2 dec.Feestmiddag gymnastiekvereniging 	: meegewerkt. 
5 dec. Intocht Sint-Nicolaas 

15,16,17 dec.Tentoonstelling Pluimvee 	en MNASTIEKVEFENIGING SPARTA 

Konijnen (Concordia) Vaardigheidsproeven 

18dec. Pluimvee- en konijnenmarkt De jongens en meisjes van 8 - 12 jaar 

(Zuideinde 30) hebben op woensdag 8 november de vaar- 

23 jan.Prijsuitreiking en trekking verlo- digheidsproeven afgelegd. Allen zijn ge-: 
ting Pluimvee-en konijneflhoudersver 5laagd. Als bijzonderheid: 8 meisjes 

eniging (Concordia) hebben de 	moeilijkste oefeningen die er: 
== voor hun leeftijd zijn, 	gedaan. 

= 	INTOCHT SINT-NICOLAAS St.Nicolaas feest 
Programma 5 december 1967: Zaterdag 2 december om 	n uur onder- 
:9.30 uur:Aankomst St.Nicolaas aan de linge wedstrijden, om vijf uur voor alle 

steiger Erven. 	 : kinderen van de vereniging St.Nicolaas- 
:9.45 uur:Officiele ontvangst bij het feest. Meer hierover op het mededelingen- 

gemeentehuis. 	 j bord in de gymzaal. 
:ca.10 uur:St.Nicolaas brengt bezoek aan 

de kinderen van d.aagste drie JAARVERGADPIIG GYMN.VLR.=== 
klassen van de o.l.school I (vervolg) 

(Broeker Huis). Verder kwam er nog de vraag wat voor 
ca.11 uur:St.Nicolaas brengt bezoek aan gympakje de dames en meisjes moeten heb-: 

de kinderen van de openbare kleu-ben  en wat de jongens moeten dragen bij 
terschool "Kleutervreugd"(kleu- uitvoeringen en wedstrijden. 
terschool). De dames dragen dan een zwart turnpakje 

ik uur: 	St.Nicolaas brengt bezoek aan de met 3/1+-mouw en de meisjes een zwart 
kinderen van de hoogste drie turnpakje zonder mouwen, deze pakjes kunt 
klassen van de o.l.school Is U bij mevr.Schreuder bestellen. Op deze 

(Broeker Huis). 	 : pakjes moet middenvoor het embleem van 
Ouders van leerlingen der o.l.school 1 de vereniging gedragen worden, ook deze 
:gelieve er zorg voor te dragen dat even- : emblemen kunt U voor f.2,-- verkrijgen 
::tuele ziektemeldingen voor 10 uur doorge- bij mevr.Schreuder, 	i4olengouw 16,alhier. 
geven worden aan de Jeugdherberg (tel. De jongens dragen met uitvoeringen of 
.î'+), 	dus niet aan de school! wedstrijden een wit hemdje met links het 

COLLECTE 	T.-NIC0LAASFEST embleem en een zwart gymbroekje. 

De St.Nicolaascollecte heeft dit jaar een De vergadering werd door de voorzitster 

:recordbedrag opgeleverd en wel f.1057,52 : gesloten met dank aan de leden voor hun 

(vorig jaar f.900,--).De afdeling Volks- komst. 

onderwijs dankt alle collectanten en col- M.Gales-Hendriksen, 

:lectrices voor hun werk en de gevers en 	: secretaresse. 

geefsters voor hun gulle bijdragen. 
UITBREIDINGSPLAN HAVENRAK 

Namens het bestuur, Enige weken geleden deelden wij in dit 
H.W.Eppenga, voorzitter. blad de uitslag mede van de aanbesteding., 

===KINDERP0STZGEL-ACTIE=== 	
1 welke gehouden is voor het verrichten 

:00k  de Kinderpostzegelaktie 1967  heeft van diverse werkzaamheden in het uit- 

een recordopbrengst. De Leerlingen van breidingsplan Havenrak. U herinnert zich 

de vijfde en zesde klas van de o.l.school wellicht nog, dat zich daarbij het weinig 



voorkomende geval zich voordeed, dat er BURGRLIJKE STAND 
twee laagste inschrijvers waren, ieder geboren: Lafinus Gerardus, zoon van 
voor precies hetzelfde bedrag. Na ampel J. Psjus en G. Stooker. 
beraad is het werk opgedragen aan de fa.:: ondertrouwd:Jacob van Vuure, oud 20 
J.van Waveren te Monnickendam. Inmiddels jaar en Jannetje Tjemkes, oud 
is deze firma al met het werk gestart. 20 jaar. 
Het werk omvat het dempen van sloten, overleden: Niesje Burggraaf, oud 89 jaar, 
het leggen van rioleringen, ophoging, weduwe van G. de Gier. 
aanleg straten en parkeerterrein etc. Klaas Honingh, oud 65 jaar, 
Ten aanzien van de riolering kan worden weduwnaar van F.Dobber. 
vermeld, dat de af- oer zal plaats vinden Gesine Jannetbe Klemm, oud 
naar de Zesstedenvaart. Daartoe moeten 7 	jaar, weduwe van J.C.Deen 
buizen onder de provinciale weg worden Hart. 
doorgevoerd. Aangezien het verboden is 
om in deze weg te graven, zullen de 	S ===ADVERTENTIES=== 
buizen er onder door moeten worden ge- 
perst. Met deze min of meer spectacu- 
laire arbeid is men thans bezig. 	 BER KEFF 
In dit verband moet nog het volgende 

44 onder de aandacht worden gebracht. 	 Laan 

Tot nu toe is oogluikend toegestaan,dat 	Voor rijwielen en 
tuinafval en andere rommel werd gedepo- S 	bromfietsen 
neerd langs de bermen van het Nieuwland.S 	

0 Daarbij is er van uitgegaan, dat hier 	 100% 

toch allerlei werkzaamheden moesten wor- 	 SERVICE 
den v.tgevoerd en dat deze rommel tege- S  
lijk daarmee zou kunnen worden verwerkt.: 
Van nu af aan is het echter niet meer S 
toegestaan afval van welke aard ook daar 
te storten. Evenmin natuurlijk ergens S 
anders langs een openbare weg! De 
politie zal hierop streng toezien. 	S 

S Indien men afval of vuilnis heeft,welke S 
niet met de gewone ophaaldienst kan 

S worden meegegeven, dient men deze zelf S 
S te deponeren op de v-uilnisbelt te Mon- 
S nickendam. Van tevoren even telefonisch : 
overleg plegen met de dienst gemeente- 
werken (tel.02995-1662)! 	 S 

5 	===RAADSVGADRING 
Op 30 november a.s. vergadert de gemeen-: 

S teraad. In - deze vergadering zal o.m. aan 
S de orde komen, een voorstel tot het ver 5 
S hogen van enige plaatselijke belastingen. 
S Wie de verslagen van raadsvergaderingen :  
uit naburige gemeenten de laatste tijd 

5 in de courant heeft gevolgd, zal ge- 
merkt hebben, dat deze verhoging van 	5 
belastingen bijna in elke gemeente aan 

:de orde zijn. Ook wij ontkomen er niet S 
:aan; wil '..et gemeentelijk apparaat zijn 
:: diensten goed blijven uitoefenen, dan 	S 
S zullen de nodige geldmiddelen beschik- 
:baar moeten komen. Daarbij komt, dat in-: 
dien de gemeente een beroep zou willen 
doen op een verhoogde uitkering van het 

5 Rijk, dat dan de eis gesteld wordt om 
eerst de eigen inkomsten tot een bepaald 

: peil op te voeren. En dat geeiste peil 
is hier nog niet bereikt. Gedacht wordt S 

:aaneen verhoging van de straatbelasting. 
(ongebouwd), de reinigingsrechten,de 

:vermakelijkheidsbelasting en het invoe-
ren van een rioolbelasting.. 
Uiteraard komen ook 'andere zaken in de 
vergadering ter sprake, zoals,b.v. het 
verlenen van optie op bouwgrond in het 

: uitbreidingsplan Havenrak, het verlenen 
:van garantie voor particuliere woning- 
bouw etc. 	 S 

Italiaanse Import Vermouth 
Ansaldo Rood en. Wit f.5,60 
per 'fles 

I'iartini Rood en Wit 	f.7,75 
per fles 

Gjnzano Rood en Wit ,met 
longdrink glas per fles f.7,75 

	

Brook port Rood en Wit 	f.6,80 
per fles 

Sherry pedro Domecq very dry 

	

per fles 	f.6,65 
Sherry Amontilado p f1'. f.6,65 
Sherry Cloroso medium sweet 

	

per fles 	f.6,65 

Kunt U zelf niet komen, belt U 
206 en wij komen direct 

C.de Vries 
Dorpsstraat 1 

,,VJORDT'. 

DONATEUR VAN 

"DE BROEKER GEMEENSCHAP" 


