
OkGAAN VAN D12 STICHTING DE DROEKIIZ GEMFEN5CHAP 

A G E N D A 	 Bij eventuele inhichtingeie.d; kunt U 
22feb.Bijeenkomst Broeker Gemeenschap metzich tot bovengenoemde leden wenden 

verenigingsbesturen (Broeker Huis) De Oudercommissie. 
2 mrt.Receptie t.g.v. 140-jarig jubileum :=== 

SDOB (Concordia). 	 =ZUIDER0UDE:KLEIN MAAR DAPPER!== 
1+ mrt.Ledenvergadering Volksonderwijs 	Zondag 2U januari j.l. zou er 's morgens 

(Broeker Huis) 	 om 10 uur een doopdienst worden gehouden 
5 mrt.Bliksem-aktie lotenverkoop t.b.v. in de kerk van Zuiderwoude. Wie beschrijft 

schoolreisje o.l.s.I. 	 :echter de grote schrik van de heer van 
12mrt.Schriftelijk verkeersexamen leer- 	Waveren, die om 9 uur de klok wilde gaan 

lingen o.l.scholen. 	 luiden, maar bij het openen van de deur 
:17-26 mei Jubileumfeest SDOB. 	 grote golven roet naar buiten zag komen 

===MEERDAAGS SCHOOLREISJE VAN DE 	
De kachel die de gehele nacht gebrand had 

0.L.SCHOOL I,BBOEK IN WATERLAND=== was door een tot nu toe onbekende oorzaak, 

Evenals de voorgaande jaren zal 	
gaan beven en had wie weet hoe lang 

:
staan walmen. Men kon letterlijk geen hand: 

jaar een meerdaags schoolreisje gehouden 
worden voor de leerlingen van de vijfde e' 

voor ogen zien en tastend en proestend 

zesde klas.De gelden hiervoor zullen 	
moest de heer Zonneveld naar de kachel 

bijeengebracht worden door een te houden :lopen om de toevoer af te sluiten. Daarn 
brandde het vuur nog wel 11 uur na. D 

verloting.De verkoop van de loten zal 
plaatsvinden op dinsdagavond 5 

maart a.s.:rouwen onder ons zullen begrijpen, wat Wij: 

:De hoofdprijs bestaat uit een transistorte zien kregen toen de volgende dag het 
radio ter waarde van f,120,--.De tweede :roet gezakt was hoe alles er uit zag!In 

een woord verschrikkelijk en het team da- 
en derde prijs bestaat resp. uit een mand mes dat bij toerbeurt de kerk schoonmaakt 
boodschappen en een wollen plaid.Wij hopenzat met de handen in het haar. Een schoon-
dat door Uw medewerking en Uw geldelijke 

'bijdrage de kinderen weer onvergetelijke :maakdienst uit Edam, inmiddels opgebeld, 
'vakantiedagen zullen beleven, 	

kwam eens poolshoogte nemen en was bereid 

'De loten kosten f.1,-- per stuk. 	:de kerk te zuiveren, maar dit ging nogal 
met  grote kosten gepaard De vrouwenver- 

De Oudercommissie. 	-- eniging,dinsdagavond bijeen, besloot een 

===WIJZIGING LEDEN OUDERCOMMISSIE===" : lijst rond te laten gaan en het resultaat 

'Met  ingang van 5 oktober 1967 ——is er een was 
verbluffend:f.1116,56  werd binnen 14 

wijziging gekomen in de samenstelling 	
dagen bijeengebracht! Een der dames waste 

'de oudercommissie van de Openbare Lagere en streek de gordijnen. Anderen namen ie-
'School 1 te Broek in Waterland. De huidi .  3 â + kuseis r'oe,die allemaal eerst 
ge oudercommissie bestaat uit de onder- leeggehaald en daarna gewassen moesten 

'staande leden: 	 :worden.De bekleding van de preekstoel was 
Dagelijks bestuur: 	 dermate bedorven dat ook daar in voorzicn 

:Voorzjtter:dhr.p,Cosse 	 moest worden. We zijn allen overtuigd 

Penningm. :mevr.N.Smits-Bjjvoet, 	 voor een grote ramp gespaard te zijn, 
Dankbaar gedenken w Secretar. :mevr.B.Kwakman-de Wolf. 	 ij alle hulp waaraan 
nagenoeg alle dorpelingen hebben meege- 

mevr.T.Verweij_van Elten. 	' holpen. 
mevr,JoKelderman_Bouwes :Hieruit blijkt weer hoe een klein dorp 
mevr,H0Rietkerk-van 1i1tenburggroot kan zijn! 

nievr.M.Tchaoussoglou-Timp. 	 Vrouwenvereniging Zuiderwoude 
dhr. ll,Eppenga. 	

"Tot arbeid geroepen". 
dhr. R.Drost. 
dhr. G.deWaart1 	 WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEENSCHA? 
unr* ticvaii ue.L 



ALGEMENE LEDENVERGADERING IJSCLUB 	f.1200,---. In de tweede plaats is de 
BROEK IN WATERLAND=== 	 commissie aan het werk gegaan om mini- 

De ijsclub hield incaf 	cordia op 2+ maal f.10.000,-- te verzamelen.Veel werk 
januari j.l, haar jaarlijkse algemene le- is toen verzet om door huisbezoek dit 
denvergadering welke zeer slecht werd be- bedrag aan schenkingen te verkrijgen.Dat: 
zocht.Na het openingswoord door de voor- dit is gelukt, geeft nog steeds grote 
zitter J.v.d.Snoek bleek na het verslag voldoening.Het bestuur is de commissie 
van de penningmeester dat de vereniging die dit bewerkstelligd heeft veel dank 
gebaseerd op een gezond financieel beleid verschuldigd.Dit alles betrof alleen nog 
er goed voorstaat. De heren Schut en 	maar de voorbereidingenè Voorbereidingen: 
.Blakborn zouden graag zien dat er een 	die huil tijd vroegen. En wie toen gedacht 
hardrijdersbaan zou worden uitgezet, 	had,dat zeer binnenkort een wijkgebouw 
wat met algemene stemmen werd aangenomen zou verrijzen,vergiste zich deerlijk.De 
en een tweede baan voor jeugdige rijders, werkzaamheden die allemaal verricht 
Er zal tevens worden onderzocht of er 	moesten worden,bleken veel tijd in beslag 
verlichting langs het Havenrak geplaatst te nemen.Zoveel tijd,dat nu in 1968 het 
kan worden met een vaste aansluiting. 	uitzicht aanwezig is,dat binnen niet al 
De voorzitter bracht een voorstel ter ta- te lange tijd met de bouw kan worden be_: 
fel om met de ijsver.Zuiderwoude gezamen- gonnen.Een volgende maal zullen we de 
lijk ronde baan wedstrijden te houden op : financiele aspecten onder de loep nemen,: 
Kerk Ee, wat aangenomen werd. Tevens 	want ook hierop zijn enkele reacties 
werd de training besproken. Hij of zij die losgekomen. 
hiervoor belangstelling heeft kan zich 	 H.W.Eppenga,voorzitter.1 
melden bij de heer Schut Aan het gemeen- 
tebestuur zal men vragen of het mogelijk 	 HET GROENE KRUI===  

Hebt U zich al opgegeven voor de moeaer-1 is de boei die in het Havenrak ligt on- 
cursus? De cursus wordt in het Broeker geveer met november te verwijderen.Hier- 
Huis gegeven. De eerste avond is op 7 na volgde de rondvraag en sloot de voor- maart van 19.30 - 21 uur. 

zitter de vergadering met de mededeling 
dat de ledenvergadering het komende jaar: 	 Zr.J.Crouse. 
in november gehouden zal worden. 	

- BURGERLIJKE STAND == 

==IJSCLUB BROEK IN WATERLAND== 	 geborenTCornelis,zv D.de Goede en J.C. 
Dobber. Jan Gerrit,zv J.C.Gentenaar en 

	

Aktie schaatssporNederland. 	
G.Boot.Nils,zv J.R.Spaans en M.Dekker. Deze aktie heeft tot doel om een finan- 
LeonhardB.Hildesheim en H.S.A.C. cile bijdrage te leveren in de kosten 	; 

v Blote an gewestelijke schaatstraining. Dit kan
C)lj_Eld t Koorn,28 jaar en men steunen door een schaatsrijder uitge-. 	

Aaltje Tuin,29 jaar. voerd in kunstgietwerk vervaardigd door 	 - 
mindervalide arbeiders in sociale werk- 

===ADVERTENTIES== plaatsen, te kopen voor een prijs van 
f.2,50.Men kan zich hiervoor aanmelden 
bij de penningmeester ijsclub Broek inWa-  
terland,Dr.Bakkerstraat 17. Tevens is 
daar een model van bovengenoemde ter in-
zage. 

===NOGMAALS:WIJKGEBQUV/ "HET GROENE 
KRUIS".--- 

Naar aanleiding vanTons artikel over het 
wijkgebouw,zijn enkele reacties .losgeko-1 
men.Reacties,waarop wij van onze kant 
graag willen reageren. 
Ten eerste bleken er inwoners, te zijn, 
die van het wijkgebouw nog niet hadden 
gehoord. Voornamelijk natuurlijk nieuwe 
bewoners. Wel, enige jaren geleden is er 
op een ledenvergadering het wijkgebouw 
ter sprake gekomen. Besloten is toen, 
dat er een commissie in het leven geroe-, 
pen 	zou worden, die de mogelijkheden 
zou onderzoeken om te komen tot het 

:stichten van een wijkgebouw. Alvorens nu: 
tot de bouw over te gaan, moest en zou 
er in de eerste plaats bij de bevolking 
die behoefte moeten worden gevoeld,om-
dat het ten enen. male onmogelijk zou zijn: 
bij de huidige financiele toestand van 
de vereniging een wijkgebouw te exploi-

teren. De commissie is begonnen met een 

rote ledenaktie, die een winst oplever-:  

A 
van ruim 100 leden. Het ledenbestand e 	 'aar- 

kwam hierdoor op ruim 500 	ga 

lijks een meer inkomst 	
rm 	. 

Ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van onze vereniging zal 
het bestuur recipieren op 

van 20,00 - 22.00 uur. 
in café-restaurant "CONCORDIA", 
Dorpsstraat 1,Broek in Waterland. 

Namens de Jubileumcommissie, 
H.W.Eppenga, voorzitter 
.Spaan, secretaris. 

['OPERATIEVE RAIFFEISENBAN'1 
BROEK IN WATERLAND. 

Voor controle en rentebijschrijving 
kunnen de spaarboekjés worden 
aangeboden op maandag 26 en op 
donderdag 29 februari a.s. en wel 
van 's Morgens 9 - 12 uur en. 
's middags van 2 - 1+ uur. 

Namens het Bestuur, 
J.vri Merveld,vOorZ. 

BER KEFF 
Laan k 

Voor rijwielen bromfietsen 
100% siVIC2 


