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'-OIGAJ VAN DE STICHTING ØDL DROEKEI. GEMEENSCHAP" 

centrum van de belangstelling te plaatsen 
De avond vindt plaats in "Concordja";aan-
vang 20.30 uur; toegang gratis. 

Voorafgaande aan deze gespreksavond zal 
een ledenvergadering plaats vinden, van de 
plaatselijke vereniging voor Veilig Ver-
keer. Dus: ook op dinsdag 15 oktober in 
café Concordia, aanvang 19.30  uur.Agenda: 
:1.Opening. 
2.Notulen. 
3.Ingekomen stukken en mededelingen. 
1+.Jaarverslag secretaris. 
5.Verslag kascommissie. 
6.Jaarverslag penningmeester. 
7.Bestuursverkiezing (aftr.P.Waterdrinker: 

en H.Verweij; beiden herkiesbaar). 
8.Winterprogramma. 
9.Rondvraag. 

Eveneens in het kader van de Nationale 
Verkeersweek zal op een of meer nader be-
kend te maken dagen gelegenheid zijn om bij: 
garage Kelderman Uw verlichting te laten 
controleren en afstellen. Hieraan zijn voor 
U geen kosten verbonden. Let op de 
affiches! 

===EEN DAGJE UIT NAAR BOS EN \TEN, 
===NATIONALE VERKEERSWEEK=== 	 MAAR ...... WEEST OP UW HOEDE!!! ! === 

De week' vaP+ t7m19 oktober zal over 	U heeft een uitnodiging gekregen or 
het gehele land in het teken staan van 	een heerlijk dagje uit naar de Brabantse 
Veilig Verkeer. Op allerlei manieren ZUlt-bossen  en vennen. Voor een lage prijs een: 
U daarvan iets merken. Via de pers,de ra-hele dag uit, inclusief koffietafel etc. 
:dio en de TV zal de gedachte. van een vei-Wat is die filantropische instelling,die 
liger verkeer worden uitgedragen.Ook de U dit zo maar aanbiedt? Niets anders dan 
plaatselijke afdeling van het Verbond vooreen vindingrijke verkoop-firma, die na de: 
Veilig. Verkeer wil in deze week haar bij- koffiemaaltijd zal proberen U iets te ver« 
drage leveren aan de algemene actie.Daar-kopen, waaraan U geen behoefte heeft. Zo 
om is op dinsdag 15 oktober as. een ge- genaamde "speciale" pannen of dekens of 
spreksavond belegd,speciaal voor ouders lakens of andere spullen. In elk geval 
van schoolgaande kinderen (kleuterschool goederen,die U beter en goedkoper gewoon 
en le en 2e klassen lagere school).De oU-n een winkel kunt kopen.Het is maar,dat 1 
ders van de kinderen, welke in onze ge- U weet, wat U te wachten staat,als U mee-: 
meente naar school gaan, krijgen hiervoor gaat! Dringend advies:Koop niets,teken 
een persoonlijke uitnodiging. De ouders ,niets! 
•,van kinderen, welke in een andere gemeen- 	

==PRINSES BEATRIX-FONDS== :te een school bezoeken, worden 	bij deze 	 - 
Dichter bij huis... ook gaarne uitgenodigd deze avond bij te 	 -  

Als je 'n krant opslaat is het, min of wonen. Na een inleiding met dia's zal er- 	 .. 
voldoende tijd zijn voor discussie. Met Uwer dagelijks,aan alle kanten van de we- 
-hulp hoopt het bestuur van de afdeling 	eldnarigheid: vulkaanuitbarsting in Si-! 

iet onderwerp ttVerkeersopvoeding" 	cilie hongersnood in Biafra,aardbeving 

==AGENDA=== 
10 okt.Plattelandsvrouwen:voordrachtsa- 

- vond Nel Kars 
.14-19 okt.Nationale Verkeersweek 

Collecte Prinses Beatrixfonds 
20 okt.Intrede Ds.Hiensch 
7 nov.Plattelandsvrouwen:Ierse avond 

29..30 nov.-1 dec.Tentoonstelling pluimvee 
en konijnen. 

19 dec,Plattelandsvrouwen:Kerstviering. 
Voetbalwedstrijden: 
Programma voor zaterdag 12 oktober 1968: 
S.D,0B. - E.V.C.2 	 2 uur 
Jun.: .S.D.0.B.-Volendam 8 	31+5 uur 

Adsp.Beemster a - S.D00.B.a 
Programma zondag 13 oktober 1968! 
S.D.0.B02 - Kwadijk 2 	 2 uur 
Purierland 3 	S.D..O.B.3 	2 uur 
Purmerenc!. 6 - S.D.0.BO4 
Programma zaterdag 19 oktober 1968: 
-S.D.0.B.- B.P.V.3 	 2 uur 
Volendam 7 - S.D.0.B. 
:S.D.0.B.a - Purmerend c 	 3.45 uur 
Programma zondag 20 oktober 1968: 
Zaanse Boys - S.D,0.B. 	 2.30 uur 
S.O.0.B.2 - Beemster 2 	 2 uur 
S.D.O.Be1 	v.v.z.8 	 12 uur 



in Zuid-Amerika. En ga zomaar door.,Als 'aj1 1969. 	 S 

je naar de televisie kijkt of naar de 
radio luistert, is er om de zoveel tijd 	

===GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA=== 

wel 'n actie om gelden voor deze rampen 	
Aanmelding nieuwe leden 

. in 
te zamelen. En telkens blijkt weer ,dat :Over het algemeen zijn de lesuren redelijk':  

: het Nederlandse volk begaan is met het bezet, van enkele groepen zelfs overbe-
lot van slachtoffers van dergelijke ram.- zet. Ten gevolge van een te verwachten ge;.. 

pen. Er wordt gegeven,en er wordt gûJ 
g z1nsuitbreidin hebben evenwel een aantal 

geven. Maar dichter bij huis? In Neder- dames de training tijdelijk moeten stopzet-
land zelf? Ook hier is er nog steeds heeltert. Er bestaat daarom weer gelegenheid 

wat nood te lenigen. Ook hier zijn er 	enkele dames in onze vereniging op te ne- 
gehandicapten, die een arm of een been men. Aanmelding kan geschieden op maandag.. 

moeten missen en het daardoor moeilijk en donderdagavond van 
8 tot 10 'uur in het! 

hebben in de maatschappij Het Prinses gymnastieklokaal van de Lagere School aan: 

Beatrix Fonds tracht niet alleen polio- 	
Roomej.nde 

patienten  te helpen, 	raar ook 	 ===HET WOORD IS AAN...... 
spastici, ook lijders aan multiple scie- 	De Jonge Onderzoekers (slot) 

:rose, s-pina bifida en progressieve spier-De grote dingen, die dit jaar gaan gebeu- 
dystrofie. Er is telkens steun nodig 	ren,houden hiermee verband. In onderwijs- i 
voor individuele aanvragers, voor verbe- kringen en in het bedrijfsleven is men na-: 
tering van de outillage van inrichtingen melijk nogal onder de indruk gekomen van 
voor revalidatie, voor wetenschappelijk de prestaties van sommige jonge onderzoe-
onderzoeken wat niet al Het zal U dui- kers en het gevolg is, dat met steun van 
delijk zijn, dat voor deze doeleinden 	alle kanten nu een onafhankelijke,nationa-i 
veel geld nodig is. .:Het Prinses Beatrix le organÏsatie is opgericht.Tientallen ge 
Fonds heeft per dag rond f.3.000,--. no-leerden in ons land hebben zich vrijwillig, - 

:dig om aan deze vele aanvragen op rede- opgegeven - de jongens en meisjes, die dit 
lijke wijze te kunnen voldoen. Vandaar de nodig heb-ben, met raad en daad bij te 
collecte-, dit jaar in de week van 1+ -_ staan (zonder natuurlijk voor hen het eigen-
19 oktober. Vandaar de vraag van de col- lijke werk te doen! )en enige grote bedrij-
:lectant die bij U aan huis komt of U- op ven hebben kostbare wetenschappe1ijke toe_: 
straat om een bijdrage vraagt0 Dichter 	stellen ter beschikking gesteld,die gratis 
bi huis. . ,.is ook veel te dben ...... .tkunnen worden gebruikt.Dat is nog niet al!' 

• ===PLATTELANDZVROUWEN== •- 	les; er zullen voor veelbelovende deelne- 

Nu het winterseizoen weer voor de deur 	ier studiereizen en studieweekends war- 

staat en de meeste verenigingen weer ac- .en georganiseerd en er zullen misschien 
tief worden, wil ik graag diegenen.die 	

ok studiebeurzen kunnen worden uitgereikt. 

misschien nog niet aan deze mogelijkheid ew arias van l968-'69 zullen naar het 
gedacht hebben, wijzen op het bestaan 	

buitenland worden uitgezonden-en zij zul_ 

van de plaatselijke afdeling van de Neder 	
kunnen meedingen in een Europese 

:landse  Bond van Plattelandsvrouwen.Het 	:'5 1 	Fair" (dit betekent letterlijk: - 
blijkt, dat deze naam bij velen wat ver- wetenschappelijke kermis).. Natuurlijk zullefl 

:warrend werkt en dat de mening heeft 	de wedstrijden ook ditmaal weer uitvoerig- 
op 

 als zou deze vereniging uit- 	de tv komen; dit najaar komen er gere-. 

sluitend bedoeld zijn voor vrouwen,werk-. geld reportages om de voorbereidingen van 
:zaam - in het-  boerenbedrijf. Het percenta- enige deelnemers te laten zien.Het beloofd 
ge van onze léden, dat nog onmiddellijk spannend -te worden. Kent u nog een jongen 
bovengenoemd bedrijf werkt , is echter of meisje, die het aandurft mee te doen? 

nog maar heel gering en het karaktér van Het wachten is nu op de eerste jonge ori-
de Bond heeft zich in de loop der jaren d?rzoeker uit Broek in Waterlandl 
bij deze veranderingen aangepast.De afde- 	 S.A.Leeflang* 
ling heeft in -de regel eens per maand 
een bijeenkomst. Er worden lezingen gehou- 	===RGERLIJKE_STAN= 	- 	- 

den,er zijn toneelavonden, raodeshows,ex- eboren:Dorjnke Astrid,dochter van M,van 
:cursies, etc.-Ook worden er cursussen ge- der Zaag en H0M,Hetjes. 

geven op velerlei gebied0ledereen kan 	Paul Bastiaan,zoon van J.Bos en E.Wietsma. 

hier wel iets van zijn gading vinden.In- Barbara-,dochter van FTruijen en M.H.G. 
lichtingen worden gaarne verstrekt door: 
Mevrouw R.Goedmaat-de Reus,Keerngouw 5, ondertrouwd: Arian Kouwenoord,25 jr. en-
tel398 en door mevrouw M,van der 51 5-.Catharina Schot,24 jrRoelof Vos,26 jaar 

van Bommel,Dorpsstraat ik, tel0375. 	
nFemma denHartoog,22 jr.Klaas Schaats-; 

bergen,26 jr. en EilyKille,23 jaar.- 
M.van der Sluijs-van Bommel-Jacob Klaas Bakker,30 jr.en Jannetje van 

===VAKANTIEREGELING ONDERWIJS=== Veen,20jaar - 
Het shemir de schoolvakanties voor overleden:Cornelia Zwaan,70jr,echtgenote 
-het cursusjaar 1968-1969 is als volgt 	Van B.de Jongh,}Iillegonda Koster,weduwe

kantie van 30 okto- an HWiedemeiJer,eerder van R.Groot,87jr este
ber t/m 2 november 1968.Kerstvakantje 	Jan Visser,70- jrechtgenoot van J.A.E. 

van 23 december 1968.:t/m- 2+- januari 1969. 	- 	- 	 -: 

:Paasvakantie. van 4 -april t./m--12 april 	 -- 
1969.Pinkstervakantie 	26 en 27 mei 	 BER KEFF, Laan 2+2+ 
:19690Zomervakantie van 30 juni t/m 9 au- voor 	. 
gustus 19690Overige vrije dagen:Hemei- 	

voor rijwielen ,en bromfietsen 
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