
december 1968,,-d 

OWÂAN VAN DE STICHTING .IDt lMOffKEP. GEMEENSCHAIr 

===A G E N D A=== Echter daarmede is ook een zware finan- 
ik dec. Eind-bijeenkomst Streekverbete- cile last aanvaard. Om deze last drage- 

ring (to Monnickendam). :lijker te maken, is aller hulp en mede- 
:16 dec. Volkskerstzang. werking noodzakelijk. Het was verheugend 

Markt konijnen en pluimvec. te moger constateren, dat alle aanwezigen 
:17 dec. Schriftenkijkavond o.l.school 1 zich met het idee van een gezamenlijke 
:19 dec. Raadsvergadering. actie konden verenigen. Het hoe en wat 

Plattelandsvrouwen:Kerstviering. zal op korte termijn nader worden bekeken. 
:23 dec. Ledenveradering Groene Kruis Voorlopig zijn de volgende verenigingen 
21 jan 	Trekking verloting Pluimvee-en verzocht om een afgevaardigde aan te wij- 

Kor4jnenhoudersvereniging. zen voor het werk-comit:Ned.Bond van 
.VOETBALWEDSTRIJDEN: Plattelandsvrouwen, N.C.V.B., 	S.D.O.B., 
Programma zaterdag 7 december 1968. Sparta en Tracht. Deze aanwijzing zal 
:SsD.O.B.Purmersteyn 3 	Aanvang 	2.30 u.v66r 1 januari a.s. plaats vinden, waarna 
Adsp.:Beemster a -S.D.O.B.a het comité snel kan starten. 

LLpendam b -S.D.O.B.b 
Programma zondag 8 december 1968. ===Bestuursmededelingen Breeker 

:S.D.O.B.-K.S.V, 	Aanvang 2.00 uur Gemeenschap=== 

Purmerland 2-S.D..O.B.2 11.Het jaaroverzicht van de Stichting zal 

:S.D.0.B.3Purmerland 	Aanvang 10.00 uur in de eerstvolgende nummers van dit 

.Purmerend 6-s.D.o.B,k blad worden gepubliceerd. 

Programma zaterdag 11+  december 1968. :2.Het Stichtingsbestuur zal in het ver- 

:Jun.:S.D.O.B.Volendam 8 Aanvang2.30 uur: volg regelmatig bijeenkomen op de eer-: 
•Adsp 	:Kwadijk a-S.D.O.B.a 	 : ste maandag van iedere maand, vanaf 

Progra.mma zondag 15 december 1968. 20.30 uur in het Broeker Huis.Besturen: 

:H.O.S.V. -S.D.O.B. 	Aanvang 20 uur 	: van verenigingen of anderen, die met 

S.D.0.B.2-Purmerend 3 Aanvang 2.00 uur het Bestuur willen overleggen, kunnen 
s.D.o.B.4-o.F.c.6 	Aanvang -1000 uur: dan terecht.Liefst uiteraard na vooraf- 

gaande afspraak met de secretaris. 
==Verschijndata. Broeker. Gemeen- 	: Vo'r maandag 6 januari en maandag 3 

schap februari 1969  zijn al afspraken gemaakt. 
Na het nummer, dat U thans in handen 
houdt,.al er dit jaar nog 	n nummer ver-: ==Wijziging leden Oudercommissie== 

schijnen. En wel op donderdag 19 december: Met ingang van 25 november 1968 is de 

:a.s.Copy en advertenties daarvoor dienen samenstelling van de oudercpmmissie van 

maandag 16 december a.s. binnen te zijn. 	:de0.L.School 1 t 	Broek in Waterland ge- 

Het eerste daaraan volgende blad zal ver-: wijzigd. : schijnen op donderdag 9 januari 1969. - De huidige oudercommissie bestaat uit de: 
-:onderstaande leden: 

===Vergadering Broeker Gemeenschap ==Dagelijks bestuur: 
Op 28 november l.l.kwamen de vertegen- Voorzitter;dhr.P.Cossee.Secretaresse 
:woordigers van de verenigingen, aangeslo_: mevr.B.Kwakman-de Wolf.Penningmeester 
:ten bij de Stichting De Broekér Gemeen- dhr.R.Drost.Leden:mevr.M.TchaoussogloU- 
schap, bijeen met het bestuur van die 	: Timp,mev-r.T.Verweij-v.Elten,mevr.E.Ho- 
Stichting. Na mededeling van jaarover- ningh-Nierop,mevr.H.Rietkerk-v.Wilten- 
zicht en financieel verslag kwam aan de 	:burg,mevr.E.Beunder -de Jong,dhr.H.Eppen-: 
•orde de hoofdmoot van, deze avond, n.l.het: ga,dhr.G.de Waart,dhr.W.Haars. 
voeren van een actie door zoveel mogelijk Voor inlichtingen e.d.zij.n de leden van 
verenigingen gezamenlijk ten behoeve van :de oudercommissie gaarne bereid U van 
:het Wijkgebouw. Door het besluit te nemen: dienst te zijn. 
om een wijkgebouw te stichten, heeft het 
Groene Kruis een daad gesteld, welke voor De Oudercommissie. 
ons allen belangrijk en nuttig is 



Heeft U iets nodig op het gebied van: 
S C H O E N E N (Dames,heren en kin-
deren) 
PANTOFFELS 
R U B B ER L A A R Z E N 
SPORTARTIKELEN 
(voetbalart.,gympakjes,judo) 

Bel even of stuur een kaartje en wij 
komen vrijblijvend bij U langs. 

SCHOENENHUIS CEES TIEROLF 
Kerkstraat 60 	 Monnickendam 
(tel.02995-1596 na 6 uur 1960) 

OOR DE KOMENDE FEESTDAGEN 

n Dorpsstraat nummer drie 
De etalages van slijterij "CONCORDIA' 
Onze geschenk-verpakkingen zijn een 
welkom cadeau. 

U belt 206 en wij komen 
Beleefd aanbevelend, 
COR DE VRIES 

BER KEFF 

Laar. 44, voor 
RIJWIELEN 
en 
B R O M F I E T S E.N 

100% SERVICE ! 

W ORDT 	DONATEUR 

van:" DE BROEKER GEMEENSCHAP " 

• ===Ledenvergadering "Het Groene 	J.J.Saager met gezin, Wijk II-8 
Kruis=== J.J.M. van Doornik met gezin Corn.Roeir-

De vereniging "Het Groene Kruis",afdeling straat 5 
Broek in Waterland zal op maandag 23 de- A.R.Verkaik met gezin,Roomeinde 21 
:cember a.s.een algemene ledenvergadering W.D.Sluijs,Roomeinde 35 
houden in de Regentenkamer van Het Broe- A.van der Weijden met gezin,Eilandweg 1 
:ker Huis.Aanvang 8.30 uur. 	 H.J.van Os met gezin,Corn.Roelestraat 28: 
AGENDA:1Opening 2.Notulen vorige leden- M.den Hartoog, Havenrak 19 
:vergadering 3.Ingekomen stukken en medede-C.Lof met gezin,Wijk II-50 
:lingen 4.Begroting 1969 5.Benoeming kas- H.B.M.Klooster met gezin,Zuideinde 8 
:commissie 6.Bestuursverkiezing 7.Wijkge- G.van Velden met gezin,Dr.Bakkerstraat 11 
bouwar 8.Rond~-raag 9.Sluiting 	 J.P.van Geffen met gezin, Wijk II-55 

Het Bestuur 	-__ 	 __- 
___ 	Vertrokken sinds 1 juni 1968. 

Aan alle duiven-liefhebbers in 	R.Brugman met gezin,Buitenweeren 22 naar: 
Broek in Waterland en Omstreken=== 	Spijkenisse 

'i wil de gelegenheid gebruiken via deze J.J.Buskes met gezin Kerkplein 11 naar 
;weg ALLE duiven-liefhebbers een vraag te Grijpskerk 
:stellen. Zoudt U het 1e-1, vinden om in 	G.J.H.Bosch met gezin Belmcrmeer 1 naar 
Broek in Waterland een duivenvereniging Amsterdam 
op te richten? Ik heb vernomen dat er 	G.C.C.va'. Bree,Rocmeinde 2 naar Bergh Gld 
:verschillende duiven-liefhebbers zijn. 	Joden Haan a/b Brookermeerdijk 4 naar 
Er zijn hier zoveel v-,rpnigingen,waarom 	Velsen 
dan geen duivenvereniging.Ik hoop dat 	C.Lof,Wijk II-50 naar Wognum 
velen dit bericht zullen lezen en gehoor E.H.John-Kooijman,Galggouw 4 naar Ilpen- 
:zullen geven aan deze oproep. 	 dam 
Nadere inlichtingen bij J.M.v.Gool, "ws 	A.Dekkcr-Zomer,Eilandweg 1 naar Heerhugo- 
Windekind", Broekermeerdijk 6 tegenover31.waard 

===Pluimvee-en konijnenhouders vereni- C.G.Zwaaneveld,Eilandweg 1 naar Heerhugo- 

gin i 	 waard 
Zes leden zijn 16 en 17 november met hun H.J.Smeenk,Buitenweeren 21 naar Amsterdam 

dieren naar de tentoonstelling in Alkmaar 
:geweest en behaalden daar goede resultaten J.J.M.van den Heuvel met gezin, Buihen- 
met konijnen hoenders en duiven. 	 vueerer. 19 naar Amsterdam 

:P.Snieder:Vl.Reus ZG. 2 x ZZG Rex ZZG. 	D.Mulder,Viagengouw 40 naar Alkmaar 

:J.Kaspers:Franse hangoren 2 x GG. G.Hoet-en Hartoog,Havenrak 19 naar Amsterdam. 
•mer:Papillon GG. Rus ZZG. Th.Kaper G.ZG.  

•ZZ. A.Slagt:Klein Chinchilla 2 x GG. 
G,Hoetmer:Bassettekriel ZG.Oud Engelse 
:Vechtkriel GG.ZG.ZZG. C.zr,Noord:Duiven 
Oudhollandse tuimelaars 2 x GG.ZG. 5 ZZG. 

=-=Pluimvee-en konijnenhoudersvereni-
nI I —_ 

De jaarlijkse markt van pluimvee en konij-
nen wordt ditmaal gehouden op maandag 16 
december a.s. Aanvang 19.00 uur.Plaats: 
loods van de heer H.Kubbe, Zuideinde 30. 

• ===Volkskerstzan=== 
Eveneens op maandag 16 december a.s vindt 
:voor de derde maal plaats een Volkskerst-
zang-bijeenkomst. In de Ned.Herv.kerk te 
Broek in Waterland;aanvang 20.00 uur. 
Deze bijeenkomst is niet bedoeld als een 
"kerkdienst", zowel kerkelijken van alle 
richtingen als buiten-kerkelijken zijn var. 
harte welkom. 

===BURGERLIJKE STAND=== 
•ondertrouwd: Friet Hendrik Roskam,22 jaar 
en Neeltje Nierop,21 jaar.Johan Cornelis 
Kwak,27 jaar en Grietje Louw,21 jaar. 
:Martinus Splinter,23 jaar en Jannet 
Kwantes,24 jaar.Elbert Klok,24 jaar en 
Catharina Maria Josepha Himmelreich, 22 
•jaar.Klaas Visser,27 jaar en Lijsje Swart 
:21 jaar. 
overleden:S mon Veen 82 jaarti 

Gevestigd sinds 1' 'uni 1968: 
L.de Boer-Kes, Wagengouw 2 
J.W.Henze, Wagengouw 6 
I.M.E.van der Ploeg,BurgPeereboomweg 5 
:F.M.tian, Houten met gezin;Corn<Roelestr.7 
:A,Zomerdijk,Roomein.de 41 


