
',ORGA4JJ VAN DE STICHTING 0 ]DE DROIKER GEMEENSCHAP0 

A 	EN--- verlichtings-artikelen langs de huizen 
7 nov.Plattelandsvrouwen:Ierse avond Zij bellen niet aan, doch zingen voor 

Stedebouwavond iedere deur hun lied. In dat lied doen 

11nov.Sint Maarten! zij een beroep op de goedgeefsheid van de, 

11-15 nov. Oud-papier-aktie :bewonérs. Snoep o± andere kleinigheden 

:15 nov.Oudèravond kleuterschool zijn de beloning voor de zangertjes. 

Verkoopdag Zuiderwoude 'Laten we hopen, dat het a.s. maandag goed, 

16 nov.Uitvoering toneelvereniging althans droogwer is en dat 

:18 nov.Ouderavond o.l,s.I len" niet worden gesignaleerd! 	(Een kik- 

29-30 nov..-1 decTntoonstelling pluim- kerbil is iemand, die niets geven wil) 

vee en kon. jnen ===N5TSBIBLIOTHEEK=== 
5 dec.Intocht St.Nicolaas In verb..nd meESint Maarten viering 

16 dec.Markt konijnen en pluimvee zal de bibliotheek i.p.v.maandag deze 
19 dec.Plattelandsvrouwen:Kerstviering week op dinsdaG, 12 november van 7.00-8.OQ 
21 janTrekking verloting Pluimveever. uur geopend zijn 

VOETBALWEDSTRIJDEN: : 	===OUDERAVOND _KLEUTERSCHOOL=== 
,Programma voor zaterdag 9 november 1968 op vrijdag Ti:ovember a.s. wordt een 
SD.,O.B.•-E.V.C.2 	aanvang 1.15 uur ouderavond gehouden - an de openbare kleu- 
Jun.:S.D.O.B.-Volendam 8 	" 	3.00 uur "Kleutervreugd'.Aanvang 8.00 u..  ,terschool 
Adsp.:Beemster a-S.D.0.B.a 
Programma 	10 	 1968 --- 	OUDERAVOND_O.L.S.I=== zondag 	november 
S.D,0.B.2-Kwadk 2 	aanvang 2.00 uur ij Rectificatie:In de uitnodigingen voor de 

Purmerland 3-S.D,O.B.3 .ouderand va 	de o1.s.I was vermeld 

Purmer end 6-S,D.O.B.'+ dat deze zou plaatsvinden op dinsdag 18 
to 'Programma zaterdag ib november l9oo 

. 	18 november 19Qo.Di 	moe 	zijn maandag . 
5.S.2-S.D.O.BO november 1968. 

Jun. :Purmersteyn l+-S.D.O.B. =OUD-PAPIER-Aktie= 
Adsp. :S.D.OB.a-D.Z.S.a aanvang 3.00 uur Van 11 tot 	november a.s, wordt door d 
Programma zondag 17 november 1968 meisjesvereniging weer een oud-papier- 
Strandvogels.S.D.OB. 	aanvang 2.30 uur aktie gehouden. Dit is een mooie gelegen.- 
S.D.O.B.2-Purmerend 3 	" 	2.00 •uur heid om van Uw oude kranten e.d.af te. 
S.D.O.B.3-Purmersteyn 6 	" 	10.00 uur komen en bovendien steunt U er een goed 
SD.,O.B»+-O.F.C,6 	" 	12.00 uur doel mee. Laat de meisjes met karre- 

SINT_MAARTEN vracht en vol thuis komen!. 

Maandag. 	s het weer zover. Dan vieren we ===VERKOOPDAG IN ZUIDERWOUDE== 
weer het feest van Sint Maarten. Het De vrouwenvereniging "Tot arbeid geroe- 
feest van de kinderen, die met lichtjes pen" .hoopt op vrijdag 15 november a.s. 
langs de deuren. gaan om hun liedje, te ' een verkoopmiddag en avond te houden in 
zingen en de milde gaven in ontvangst te de kerk. De opbrengst zal *orden gebruik  
nemen. Het feest niet alleen van het ont-: om de zonodige voorzieningen aan de kerk4 
vangen, maar voor de. volwassenen juist : toren te treffen. Wij verwachten U gaariB 
het feest van het geven. Speciaal voor de 's middags om 2.00 uur bij de opening. 
mensen, die in het afgelopen jaar in onze Eventuele bijdragen in natura nemen wij 
gemeente zijn komen wonen en misschien 

1 ook met vreugde in ontvangst. Er zijn 
niet op de hoogte zijn van deze traditio-, mooie dingen gemaakt en verschillende 
nele gebeurtenis, vermelden wij hier de attracties, die een bezoek Uwerzijds de 
;"spelregels" van het Sint Maartenfeest. ..moeite wel waard maken. Komt allen en 
'Op 11 november is vanca. 6 tot 8 uur breng a.u.b.vrienden mede.Onder het ge- 
's avonds de straat voor de kinderen not van een kopje koffie zullen wij 
Zij trokken dan met lampions of andere trachten U een gezellig uurtje te 



bereiden. Uw gevulde portemonnaie neemt 	avond bij te wonen. Er waren er vijf.!. 
U natuurlijk mee. Tot ziens dus op 15 	Je vraagt je dan wel af, waar men eigen-: 
november in Zuiderwoude. 	lijk nog belangstelling voor heeft, als 

===IJSCLUB BROEK IN WATERLAND=== zelfs zo'n immens belangrijk onderwerp 

Ledenvergadering IJsclub Broek inter-i als de verkeersopvoeding van de eigen 

.land op 21 november, Aanvang 20.30 uur i kinderen de mensen niet in beweging kan 

café Concordia,Havenrak, alhier. 	 brengen. Is het dan werkelijk waar, dat 

Agenda:Opening,Jaarverslag.financieel 	alleen een paar pantoffels en de TV nog 

vers.'._ag.Bestuursverkie~ing.Bespreking 	belangrijk zijn? Voor diegenen, die er 

{seizoen 1968--1969-Mededelingen.Rondvraag.: 
wel waren, is het onbetwist een leerzame, 

•-- 	 - = en ook genoegelijke bijeenkomst geweest.) 
===HET GROENE KRUIS=-= 	 Voor de organisatoren echter een maar 

Het was donderdag 31 oktober een vreugde- moeilijk te verwerken teleurstelling. 
volle dag voor de plaatselijke afdeling  
:van de vereniging "Het Groene Kruis".Het 	 ===BURGERLIJKE STAND=== 

;hoofdbestuur van de Kinderpostzegelaktie geb.:Kees Jan,zv J.Tromp en A.Roele. 
had namelijk uit de opbrengst van 1967 	

Petra,dv A.Oud en L.Geugjes.Rosemarijn 
 

een bedrag van f.10.000,-- 	 Cornelia,dv C.Nauta en H.C.M.Damen. -beschikbaar 	
etrouwd:Albert Blees,26 jr en Lijntje ;gesteld voor de installatie van het con- 
Maria Groot 24 jr.Dirk Kr 	jr en use 24 sultatiebureau voor zhigelingen en kleu- 
Maartje ImmetjeJ van Zaanen,24 jr. Arian ;ters.De cheque werd die donderdagavond 

overhandigd door het plaatselijk comité 1 Kouwenoord,25 jr en Catharina Schot,24 j. 

uit Purmerend.Het werd in de raadzaal een overleden:Dieuwertje Koerse,36 jr,ev 
'genoeglijk samenzijn,waarbij het belang 	H.M.Slegt. IJsbrand Bijl,77 jr, weduw- 

van de kinderpostzegelaktie nog eens werd naar van G.Tromp. 	 --- 

Ionderstreept.De voorzitster van het 
Purmerender.comité,mevrouw Mollema,deed 	Heeft U iets nodig op het gebied va :l 
een beroep op de bevolking van Broek in 
:Waterland het welk van de aktie niet 	 SCHOENEN (Dames,heren en kinderen) 

,alleen te steunen door het plaatsen van : 	P_!NTOFFELS 
:bestellingen bij de schoolkinderen, maar 
;ook door te komen tot het stichten van 	 RUBBERLAARZEN 

'een plaatselijk comité,dat zich dan gaat 	 SPORTARTIKELEN 
bezighouden met de verkoop van kaarten. 	 (voetbalart.,gympakjes,judo) 
Kaarten, die niet via de jeugd kunnen 
'worden betrokken. Het is dan de bedoeling 	Bel even of stuur een kaartje en 

'dat een der comitéleden zitting neemt op 	wij komen vrijblijvend bij U langs. 
:het postkantoor en daar de kaarten ter 
verkoop aanbiedt.Het bestuur van het 	 SCHOENENHUIS CEES TIEROLF 

Groene Kruis neemt deze suggestie gaarne 	Kerkstraat 60 
over en vraagt vanaf deze plaats bereid- 
~willigen,die kunnen komen tot de stich- 	Monnickendam 
,ting van een plaatselijk comité van de (tel.02995-1596,na 6 uur 1960) 
Kinderpostzegelaktie. 

H t b e 	eo L ur, 

===VJIJKGEBOUW=== 
:In een van de vorige edities meldden wij,. 
:dat het Groene Kruis een spaarbrievenaktáé 
.zou organiseren ten bate van het wijkge- 
;bouw.Door een samenloop van omstandighe-
den kon de aktie in de geplande tijd geen 
doorgang vinden.De werkzaamheden die voor 
:zo'n aktie verricht moeten worden zijn 
van een dergelijke cmvang,dat de voorbe-
reiding meer kost •dan verwacht werd. 
'Uitstel is echter geen afstel.Wij stellen 
)ons voor de aktie nu te doen houden 
begin 1969. 	

Het bestuur 

• ===STEDEBOUW-AVOND=== 
:Wij willen U nog even attenderen op de 
stedebouw-avond, welke heden 7 november, 
:gehouden wordt in het Broeker Huis. 
Aanvang 8 uur 0ok daar zal centraal 
staan de kunst van de harmonie in de 
ruimtelijke ontwikkeling van land,provin 
cie en gemeente. Toegang gratis. 

===VEILIG VERKEERS-AVOND=== 
Enige tijd geleden organiseerde de plaat-
selijke vereniging voor Veilig Verkeer 
een avond, speciaal voor ouders van 
schoolgaande kinderen. Ca.160 ouderpareni 
werden persoonlijk aangeschreven om deze , 
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