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BkOEKEk GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN DE STICHTING ODE. DROffIÇJR GEMEENSCHAP-  

A G EN D A == Wij hopen dat U deze avond allemaal 
26 apr.Muziek- en zanguitvoering aanwezig kunt zijn en rekenen dan ook 

(Ned.Herv.Kerk Broek in Waterland):op een volle kerk! 
27 apr.Bloeiende Beemstertocht De toegang is vrij!! Aanvang 8 uur. 
30 apr.Koninginnefeest Toon Uw belangstelling voor het Ver- 
4 mei 	Herdenking gevallenen :enigingsleven. Nieuwe ledenvan harte 
9 mei 	Voorjaarsuitstapje Ver..v.Platte- welkom. 

landsvrouwen HET BESTUUR :11 mei Wandeltocht gymnastiekvereniging :=== 
Sparta ===PROGRAMMA FST1'/EEK S.D.0.B.=== 

:16 mei Ver.v.Plattelandsvrouwen:Ierse Het programma voor de feestweek t.g.v. 
avond. Uitstapje Pluimvee- en het 40-jarig bestaan van de voetbalver- 
Konijnenhoudersvereniging eniging S.D0.B. ziet er als volgt uit: 

;17-26 meiJubiieumeest S.D.0.B. vrijdag 17 mei:cabaretavönd met bal na. 
27-28-29 mei Oud-papieraktie ten Noorden Medewerkenden o.a. het Cocktailtrio,Fred 

van de Provinciale weg Kaps, Imca Marina,André van Duin en 
31 meiSchoolreisje klassen 1 t/m 4 o.l. Frans Vrolijk. 

school 1 De dansmuziek zal worden verzorgd door 
6 jun. Zômeruitstapje Ver,v.Plattelands- het Victoriakwartet. 

vrouwen zaterdag 18 mei: 
12-15 jun.Schoolreisje klassen 5 en 6 :kindermiddag, waaraan o.a. meewerken 

o.l.school 1 Tako, de clown, Charlie de sprekende pop 
:15 jun.Uitzending musical "Leve juffrouw en Peter Crooney met een grote kinder- 

Cannebier". , 	 _goochelshow.  

NATIONALE HDENKING :s Avonds: 	Beatfeest. 

De Nationale Herdenking zal dit jaar maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 me 

worden gehouden op zaterdag 4 mei. Even- 's Avonds: Winkelbeurs. 

als voorgaande jaren publiceren wijde vrijdag 21-i-,zaterdag 25 en zondag 26 mei 

:richtlijheh die voor deze avond gelden. Fancy-fair. 

1.Van des avonds 18.00 uur zullen de Zaterdagavond dansen, zondagavond Boeren_: 

vlaggen halfstok worden gehangen. kapel en dansorkest m.m.v.Sjakie Schram. 

2.Vanaf 19.45  uur tot 30 seconden voor Op zondag 26 mei zal er 's middags een 

20.00 uur zullen de klokken luiden. voetbalwedstrijd worden gehouden tussen 

3.Om 20.00 uur wordt 2 minuten stilte in de oud-internationals van Amsterdan en 

acht genomen.. 9-Volendam. 

4.Wjnkeliers worden verzocht om van 18 ===AFHALEN KAARTEN VOOR=== 
tot 21 uur geen buitenverlichting zoals' ==T7n iB MEI 1968== 

lichtbakken, reclames e.d. te ontsteken.De toegang voor de grote feestavond op 
:5.In café's e.d. mag gedurende dezelfde vrijdag 17 mei zal voor leden en dona- 
• periode, dus van 18 tot 21 uur geen teurs alsmede voor hun echtgenotes of ver- 

andere muziek ten gehore worden ge- verlofden gratis zijn.Ondeeden te ver- 
bracht dan die van de officiele staan de junior- en seniorleden. 
Nederlandse radioprogramma's. 	JHet afhalen van de gratis toegangskaarten: 

====MUZIEK- EN ZANGUITVOERING=== kan geschieden op zaterdag 27 april a.s. 

Wij willen nog even Uw aandacht vestigen in café 	 en wel 	's morgens van: 

op de te houden Zang- en Muziekuitvoering02 uur en 's middags van 2-4 uur. De 

in de N.H.Kerk te Broek in Waterland kaarten worden op naam gesteld en zijn 

vrijdag  26 april a.s. dus niet 	onderling verhandelbaar! 

Het fanfare orkest uit Zuiderwoude en het adspiranten en pupillen kunnen op 

Broekerkoor verlenen hun medewerkinge dezelfde 	dag en zelfde tijd gratis toe- 

...................................................................... 



:kindermiddag op zaterdag 18 mei a.s. 	===BURGRLIJKE_STAND== 
Alleen die leden en donateurs komen voor 	 aochter van C.Geugjes 

vrijkaarten in aanmerking indien zij 	en M.Hoekstra0 Teunis Jim,zoon van 

: voor 1 april 1968 als zodanig bij de 	.T0de Haan en AH.V1iedemeijer. 

penningmeester van de voetbalvereniging ondertrouwdHenricus Paulus Geugjes25 
.S.D.O.B.stonden ingeschreven. 	 ;jaar en Leny van der Snoek,24 jaar. 

Roelof Hoekstra,18 jaar en Lize Niesje 
De Jubileumcommissie. 	Femma de Gier, 18 jaar. 

===VIiRING KONINGINNEDAG== 	ioverleden:Geertje Marie Ruijterman,1+6 

IS DE ORANJI-VERENIGING VAN DE ONDERGANG aar,echtgenote van J.J.van Deutekom. 

- 	 ===ADVRTENIES=== 
De Oranjevereniging wil het nog eens  
proberen, om hier in Broek in Waterland Vakantieregeling melkhandel Pels 
de Oranjefeesten voort te zetten. 	 8 r.nei_tlLn_29 mei 196Ö 
Zoals U allen zult weten)  was de vereni•- :1 I.vm, de vakantie van C.Pels jr. zal 
ging zover gekomen, dat zij ten onder 	de melkbezorging geschieden op de vol-1 
zou gaan. Toch hebben een paar mensen 	" gende wijze. 
hier in de gemeente hun eigen initiatief De winkel is normaal open. 
genomen, om te trachten deze verenigingDe bezorging in de wijk geschiedt 
te kunnen behouden. Er is een nieuw 	luitsluitend vanaf VASTE PUNTEN op 
bestuur, dat zal trachten wat van de 
feesten te maken, wat ook voor hun een 	De indeling is als volgt: 
moeilijke taak zal zijn, 	 8.00 uur, Laan (bij Honingi) 
:U zult misschien zeggen: 11 Was het oude 	8.30 uurz Burg.Paulplantsoen 
bestuur niet bij machte om dit voort te 	900 uur: Garage Lindbergh 

: zetten?U Natuurlijk wel, doch als de me- 9.30 uur Zuideinde (bij Stenenbrug) 
jdewerking weg blijft, zullen ook wij het 11.00 'i-:Wagengouw (bij Beunder) 
niet redden, 	 11.45 uur:Galggouw (bij de sluis) 
Het ligt in de bedoeling om toch op 30 	'i '.o uurt Buitenweeren 
april de verjaardag van onze Koningin in 2.00 uur: Kerkplein 
ons dorp op uitbundige wijze te vieren. 	2.30 uur: Erven (bij Blakborn) 
Er is door het nieuwe bestuur een pro- 

1 3.00 'ur: Woudweeren (bij Tierie) 
:gramma samengesteld  dat klinkt als een 	i3.30 uur: Roomeinde (bij R.Plas)' 
:klok zowel voor kinderen, tieners en ou• 1 Deze regeling geldt voor iedere 
deren. Wij rekenen dan ook. op Uw aller 	maandag,woensdag en donderdag. 
medewerking, zodat het een geslaagd 	dinsdag en vrijdag alleen de buiten- 
feest mag worden 	 , 	 ]wijken. 
Laat nu eens zien dat men hier in onze 	Zaterdag is de bezorging normaal. 
gemeente toch nog kan feesten kluister 	Rekenend op Uw aller medewerking, 
niet aan Uw radio of t.v. Laat dit 	 hoogachtend, 
over aan de mensen die onmogelijk de 	 C.PELS 
straat meer op kunnen. Wanneer U onze 
feesten wilt doen slagen, komt dan allen 	 BEP KEFF ,Laan 44 
en blijft niet thuisHieronder volgt het Voor rijwielen en bromfietsen 
programma voor 30 april a.s0 

HT BESTUUR.. 	 100% SERVICE ! !!!!!! 

PROGRAMMA: 
8.30 uur: openen van de feestdag. met het luiden van de Bi'oeker klok0 

uur: opstellen van de kinderoptocht bij Kleutervreugd aan de Cornelis 
Poelestraat, zowel de kleuters,als de grote kinderen van de o.l.school. 

900 uur: vertrek van de optocht naar Gemeentehuis, met medewerking van de 
Harmonie van Zuiderwoude, 

9.30 uur: toespraak van de Edelachtbare Heer Burgemeester H.G.M.te Boèkhorst voor 
het; gemeentehuis, met zang en ballon-oplaten. 

10.00 uur:korte optocht, door enkele straten van Broek in Waterland. 

1030 uur:poppenkast op het schoolplein van de bekende poppenkast van de Dam in 
Amsterdam, met trdctaties voor alle kinderen. 

12,00 uur:einde voorstelling poppenkast, waarna de optocht teruggaat naar Kleuter-
vreugd aan de Corn.Roelestraat, waar zij ontbonden wordt. 
EINDE OMSTREEKS 12.30 UUR, 

14.00 uur:rondgang van het tamboer- en trompetterkorps "CON BRIO" van Monnickendam. 

14.30 uur:op het Gemeentelijk Sportveld zullen de bekende Volendammer turners een 

	

demonstratie geven, met medewerking van de Kopergroep van 	de Water- 
landse Muziekvereniging0 

16.00 uur:einde turndemonstratie. 
AVONDPROGRAMMA: 

20.00 uur: in de Grote zaal van Garage Kelderman aan de Parallelweg, treedt voor 
U op de bekende Beat Boys "A L L E S" van Volendam0 


