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=== A G E N D A eens in het middelpunt van de publieke 
26 okt.Klaverjasavond te Zuiderwoude 	. aandacht wil zetten.Het is een niet te 
28 okt.-2 nov.Collecte St.Nicolaasfeest weerspreken feit, dat wij allen op é6n of 
30 okt.-3 nov.Herfstvakantie jandere manier hierbij betrokken zijn. 
7 nov.Plattelandsvrouwen:Ierse avond Meestal zonder ons dat bewust te zijn.En 

Stedebouw-avond t toch is het voor iedereen van het 
11 nov.Sint Maarten! 	 . grootste, van levensbelang, dat wij ons 

.16 nov.Uitvoering toneelvereniging daarvan bewust worden. Om U daarbij 
.18 nov.Ouderavond o.l.s.I 	 . enigszins behulpzaam te zijn,wordt aan de 
29-30 nov.-1 dec.Tentoonstelling pluim- vooravond van deze wereld-stedebouw-dag 

vee en konijnei in Broek in Waterland een gespreksavond 
5 dec.Intocht St.Nicolaas georganiseerd.Enige plaatselijke archi- 

19 dec.Plattelandsvro.uwen:Kerstviering. tecten zullen korte inleidingen houden. 
Daarna zal het woord zijn aan U.Want 

VOETBALWEDSTRIJDEN juist U allen bent degenen, die dagelijks 
Programma voor zaterdag 26 oktober 1968 in een bepaalde woning of omgeving leeft, 
.S0D,0,L-Zaanlandia 	aanvang 3.15 U• werkt en woont. Een de kunst is om 
Jun.:Ilpendam-S.D.O.B. theorie en practijk met elkaar te verzoe- 
Adsp.:S.D.0.B..a-I.V.V.c 	aanvang 2.00 u.;nen.Op donderdag 7 november dus,des 

.e- 	. 	. 	. 	
. avonds om 8 uur in het Broeker Huis. 

Programma zondag 27 oktober 1968 - 	 = 

Meervogels(Z)-S.D.0.B. 	aanvang 2.30 u. KLAVERJASSEN 
Purmers'tei'jn '+-S.D0.B.2 .Op zaterdag 26 oktober a.s. is er een 
Monnickendam 4-S.D.0.B.3 vrije- klaverjasavond in café Slagter te 
S.D.'0'.B.4-Z.F.C;8' 	. 	 aanvang10.00 u.:Zuideroude. Er wordt gestreden om 
;?rogramrna zaterdag 2 november 1968 fraaie prijzen.Aanvang 8 uur. 
-Z.V.V.-S.D,0.B. ==--DORP IN PERZIË=== 
Jun.:Purinerland-S.D.0.B. t Op de avond van de inzameling van de door 

;Adsp.:E.V.C.b-S.D.0.B.a . aardbeving verwoeste dorpen in Perzie 
•Monnickendam-S.D.0.B.b 
Programma 	 1968 

werd bij mij een totaalbedrag van 
voor zondag 3 november f.122,50 voor dit doel afgedragen.Het 

S.D.0.B.-D.W.0.W. 	aanvang 2 uur bedrag is inmiddels aan het centrale 
t.Gcorge 2-S.D.0.B.2 adres overgemaakt.Namensde stjcing,of 

= neen, namens de slachtoffers van deze 
natuurramp, hartelijk bedankt. 

J.l.zondag heeft de nieuwe predikant van 0 den Hartoog.  
de Ned.Herv.Gemeente te Broek in Water- 

, 

and zijn intrede gedaan. Velen waren 	. . 	==SIN,T-NICOLAASFEEST 1968 
daarvan getuige. Wij willen van deze ge-. iVan 28 oktober tot en met ,2 november a.s. 

::Legenheid gebruik maken om Ds.Hiensch en zal de jaarlijkse Sint-Nicolaascollecte 
:.zijn echtgenote hartelijk welkom te heten worden gehouden.tJit de opbrengst van deze 

.......Wij, spraken daarbij de.l200p uit., collecte zal de viering van het kinder- 
dat hij zich spoedig hier thuis zal ge- !feest op de openbare kleuterschool 11K1eu- 
öelen 	n bereid zal zijn' om de immer door,tervreugd" en de openbare lagere school 	- 

6ns gepropageerde gemeenschapsgedachte .tI worden bekostigd,aismede de intocht van 
Iïelpen uitdragen. 	. 

: de Goedheiligmn.0pdat Hij zijn goede gaven 
met milde hand kan uitdelen,komen aan- 

--=STEDEBOtJW-AVOND---- 
- 

staande week de collectanten en collec- 
:91) o november a.s. wordt in vele landen 'trices bij U aan de deur voor Uw gave.Het 
de z.g. stedebouw-dag gehouden.Dit bete- is, 	dachten wij, 	overbodig deze collecte; 

:lçent,dat men alles,wat met stedebouw,met in Uw aandacht aan te bevelen?! 
.wonen ..en.met..le.efkllmaat..verband.houd.t,...1 ................... ... 



Namens het bestuur van de 
afd0 "Volksonderwij&' 
H.W.Eppenga, voorzitter. 

==SPREEKUUR HOOFD O.L.SI.== 
Het hoofd der openbare lagerschool 1 
zal op dinsdag 29 oktober a.s. spreekuur 
houden van 1930 - 20.30 uur. 

===KINDERPOSTZEGELS 1968=== 
De Kinderptzegelaktie 1968 heeft aan 
bestellingen opgeleverd een bedrag van 
'ruim f.1100,--.Aan allen,die hieraan 
hebben meegewerkt, hartelijk dank! 

=="TRACHT" VOOR HET VO2TLICHT=== 
In de lente lijkt alles opnieuw tot leven 
:te komen. Moeten de leden van de vroegere: 
toneelvereniging "Tracht" dat gevoel ook 
niet gehad hebben, toen zij lazen of hoor-; 
den, dat er weer een toneelclub in Broek 
opgericht was,die "Tracht" zal heten? 
De vraag rees natuurlijk:wie zijn en worden 
lid van die club en wat zullen ze gaan 
spelen en. hoe, goed (of slecht) is hun 
spel? Uw nieuwsgierigheid naar deze 
"nieuwe" club zal spoedig bevredigd wor-
den. 16 november a.s. treedt een aantal 
'van de leden op. Het blijspel "De bunga-
low" van Toine van Bergen zal dan in 
Concordia ten tonele gebracht worden. 

'==ZANGVERENIGING=== 
6 november a.s. zingt het koor in de Rijp.j 
!Daarna gaan we aan het repeteren voor de 
uitvoering in het komende voorjaar hier 
'in Broék in Waterland.Daar kunnen wij ui-
:teraard nieuwe leden bij gebruiken.Er zijn 
zoveel nieuwe bewoners bijgekomen,dat het 
toch niet moeilijk moet zijn een paar 
nieuwe dames-en herenleden aan ons 
'stemmig koor toe' te kunnen voegen?Wij 
zingen o.a. uit bekende operettes.Voeit 
:U,iets voor de zang? Dan zien wij U heel 
graag op de repetitie-avonden.Iedere 
woensdagavond van 8 tot 10'utr in de 
openbare lagere school I,Roomeinde 3. 

Het Bestuur. 

==BUÎ.GERLIJKE STANb== 
geboren: 
:Peter Erwin, zoon van P.S,Lommers en 
E.A.Akkérboom. 
ondertrouwd: 
Albert Blees, oud 26 jaar en Lijntje ' 
Maria Groot, oud 24 jaar. 
Kees Wim 'de Gier,oud 26 jaar en Nelly 
Tranke, •oud 19 jaar. ' 
Dirk Kruse,-oud 2+ jaar en Maartje 
I 	van Zaanen 2  oud 24 jaar. 
getrouwd: 
Arnoldus Johannes viJIaren.,oud 24 jaar 
'en Maria Koops, oud 25 jaar. 
Jacob Klaas Bakker, oud 30 jaar en 
Jannetje van Veen, oud 20 jaar. 
Roelof Vos, oud 26 jaar én Femma den 
Hartoog, oud 22 jaar. 
overleden: 
Dirk Johannes van Alphen, oud 71 jaar, 
echtgenoot van P.Ekkerman. 
Willem de Gier, oud 58 jaar, echtgenoot 
'van M.Pels. 

WORDT DONATEUR 

van:" DE BROEKER GEMEENSCHAP " 

SCHOENEN (Dames,heren en kinderen) 

PANTOFFELS 

RUBBERLAARZEN 

SPORTARTIKELEN 
(voetbalart. ,gympakjes,judo) 

Bel even of stuur een kaartje en 

wij komen vrijblijvend bij U langs. 

SCHOENENHUIS CEES TIEROLF 

Kerkstraat 60 

Monnic kendam 

(tel.02995-1596,na 6 uur 1960) 

SNACKBAR "DE DRIE NOTEN" 

e gehele winter voorradig: 

IJSTAARTEN 

v.a. f.3,25 tot f.5,--

IJSBLOKKEN 

Triopak: vanille' ) 
chocolade) f.2,--
aardbeien) 

nougat + vanille f.2,15 

hazelnoot + vanillef.2,35 

Specialiteit: kant en klaar NASI 
invacuumpak: 600 gram  
niet te bakken,10-15min.warmen 
in - heet water.  

LET OP!!! 

vöortaan donderdags' CROQUETTENDAG 
4 stuks van f.1,40 voor f.1,10. 

RECEPTIE, 

BRUILOFT of 

PARTIJ, 

wordt uitstekend verzorgd in een 

GEZELLIGE sfeerbij:. 

caf-restauran.t CO N C 0 R D 1 A 

Beleefd aanbevelend, 
C.DE VRIES 
Dorpsstraat 1 
Broek in Waterland 

voor inlichtingen:02903-206 

B E R K E F F 

Laan 44 

Voor RIJWIELEN en 

BROMFIETSEN 

l00%sERVICE 
1-. 	 '--'-------.-'- 


