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BkOEKEk GEMEENSCHAP l L 
ORGAAN VAN DE STICHTING „DE BROEKP,K. GEMEENSCHAP" 

== A G E N D A --- Voor hun toezegging zeggen wij deze 
!19 dec.Raadsvergadering. ,dames alvast hartelijk dank.  

Plattelandsvrouwen:Kerstviering. Goed voorbeeld doet goed volgen! 
23 dec.Ledenvergadering Groene Kruis'. 
2 jan.Nieuwjaars-contact-avond. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
ó 	 o __=HUISVUILOPHAALDIENST=== 

21 jan.Trekking verloting Pluimvee- en r :o In verband met de a.s.feestdagen 	o, 
Konijnenhoudersvereniging. 

	

:1 	 i; o moet de dienstuitvoering van de 	o 
VOETBALWEDSTRIJDEN:  vuilnisophaaldienst worden gewijzigd. 	o, o Programma voor 	21 dec.1968 r zaterdag 

 
P 	 r zat ó Er zal worden gereden volgens onder- 	p' 
Blauwwit 3 - Jstaand schema:route van woensdag 	1 

,Jun.S.D.O.B. 	- I.V.V. 	3 	2.30 uur 0 ;o 	 1 25 dec.wordt gereden op dinsdag 24 
'Programma voor zondag 22 dec.1968 T, :o o' 

idecember;de route 	van donderdag 26 	-i 
S.D.O.B. 	- D.W.O.W. 	 2.00 uur :o 	 o 

tdec.wordt gereden op vrijdag 27 dec.; 	i. 
St.George 2 - S.D.O.B. 	2 0 ode route van woensdag 1 jan.wordt i 	 1 
S.D.O.B. 3 - Heemster 3 	12.00 uur 

'° gereden op dinzda.g 31 december. 	° 
R.C.Z. 	7 - S.D.O.B. 	4 

29 dec.1968 ;Programma voor zondag ===SCHOOLMELK DUURDER=== 
Meervogels.Z - S.D.O.B. 	2.30 uur Het ingang van de eerste schoolweek na  
de Rijp 3 - S.D.O.B. 2 de Kerstvakantie zal de ouderbijdrage 
NB Behalve voor het 2e elftal geldt voor ; de schoolmelkvoorziening gaan bedra= 
alle reserve- en jeugdelftallen een z.g.;voor 

. 
	

28/29 dec.1968 tot 8/9 gen 60 cent per week.Alle ouders,die dit'  
winterstop van aangaat,  worden vriendelijk verzocht hier' 
februari 1969. 	 == =mede rekening te houden.Voor het eerst 

==NIEUWJAARS-CONTACT-AVOND=== dus op maandag 6 januari 1969.  
;Het gemeentebestuur organiseert ter ge- - 	===OPBRENGST COLLECTEN=== 
;legenheid van Nieuwjaar een contactavond.. Een klein berichtje van de blindencollec 
'En wel op donderdag 2 januari a.s. vanaf te hier in Broek in Waterland gehouden. 
20.00 uur ten gemeentehuize.Dit moet niet Dat heeft het mooie bedrag opgebracht van 
gezien worden als een "vergadering",maar .g f-305,--.Dat is weer zo'n f.25,-- meer 
neer als een soort receptie.0 bent vrij„ij dan vorig jaar.Van Zuidervjoude f .46,05 en 

"dsti te komen en. te gaan op het tdat. f.15,75 en Broek dan f~243,20.A11é : Uitdam U goeddunkt.Alle inwoners worden bij deze collectantes,gevers en geefsters.hartelijl  
voor deze eentact-avond uitgenodigd. 

dank daarvoor. -Gehoopt wordt,dat een dergelijke avond mo- Namens de Blindenhulp 
:gelijkheden biedt om zowel het contact 

De Fakkels  { 
:tussen de inwoners en het gemeente- --

Bijeen 
T.Verweij_B

ij-B
uitenhuis. ____ -------  

bestuur als het contact tussen de 
inwoners onderling te versterken.Een En nu nog van de collecte het Geestelijk 
'reder zal van harte welkom zijn. Kind, die we weer een week --  

 :later hebben gehouden. Ook deze collecte' 
===HULPACTIE HET GROENE KRUIS== ;gaf weer meer dan het vorige jaar.Daar 

'Tier aanvulling van de mededelingen,welke 'hadden we met elkaar f.295,--~. Zuiderwou- 
in..ons vorig nummer over het bovenstaande de f.43,95, Uitdam f.7,85 en Broek in 
;onderwerp zijn gedaan,willen wij hier nog Waterland f.242,73. Ook hier aan de 

'volgende. :graag melding maken van het 	 De .collectantes, 	dat weer ander.en.waren, 
ivrpuwenverter iging "Betracht Barmhartig- hartelijk dank.' 	En ook aan _'al'l n die 
heïd 	heeft zich spontaan bereid ver- 'weer zo spontaan hebben willen geven. 
;kl&ard medewerking te verlenen aan deze 
'hulpactié.Voor een te houden bazar zulle ni Namens deze vereniging, 
de leden van deze vereniging diverse  T.Verweij-Buitenhuis. 
;dingen maken..Zij.zijn er reeds mee bezig. 

~. _ WORD . JDQIY T UR VAN  DE . BROEKER GEMEENSCHAP 



===GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA===  : Heeft Uiets nodig op het gebied van: 
Op onze jaarvergadering die op 22 okt. 	SCHOENEN (Dames,heren en kinderen) 
gehouden werd in het Broeker Huis zijnde 	PANTOFFELS,RUBBERLAARZEN,SPORT- 
volgende punten met algemene stemmen aan-7 ARTIKELEN (Voetbalart.,gympakjes,jud 

:genomen.Een contributie-wijziging waar- 	Bel even of stuur een kaartje en wij 
:door in het vervolg de bondscontributiekomen vrijblijvend hij U langs0 
opgenomen wordt in de maandelijkse contri 	SCHOENENHUIS CEES TIEROLF 

:butie.Dit heeft tot gevolg dat de maand- KerkGtraa 60 	 Monnickendam 
contributie voor jeugdleden in het ver- :1 (tel002995-1596,na 6 uur 1960) 
volg f.1,65 per maand wordt en de contri,.rï 	 BROEKER GEMEENJ 
butie voor gewone leden f.3,25 per maand.1 SCHAP WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN 

' Daar onze vereniging de bondscontributie —; -==PLUIM1iE-ENKON 
vooruit moet betalen werd beslotn om 	

IJNENHOUDERSVER.=== 

komend jaar,dat wil zeggen half februari, een overzicht van de gehouden tentoonstel.- 
ontvingen van bovengenoemde vereniging. 

de bondscontributie op de oude wijze o 
te halen maar dat in januari tevens de IIi 

	Daaruit bLjkt,dat ondanks de afgele 
en lokaliteit deze tentoonstelling toch 

verhoging ingaat0Een en ander in verband:, 
met de slechte financiële positie van 	

:c 6V0J s verlopen Een gedetailleerde 
uitslag zullen wij in een der komend 

onze vereniging waardoor net ons onmoge-: mers opneme'i 0 

lijk is de bondscontributie van de leden  
voor te schieten.De samenstelling van 	===BURGERLIJKE STAND= 
het bestuur is als volgt vastgesteld: 	ndertrouwdJan Frederik Lankamp,26 jr.en 
Voorzitter:de heer J,Harting,Dr.CBakkerP0rflelia Maria Jonk,22 jr. Dirk Visser,1.8 

:.straat2.secretaresse:mevr.M.ThGales- jr. en «frietje de Ruiter,17 jr.Willern van 
Hendriksen,Broekermeerdijk 6,w.s..Otraban_.n Broek,21 jr.en AgathaLeentje Groene- 
da..Penningm. :mevr.J.SchreUder_) ±:MOJLenY.d,?1 jr. 	getrouwd:Johan Cornelis Kwak, 
gouw i6.Overige.leden:de. heer J..Dekker, 27 jr .en Grietje Louw,21 jr.Johan van 
Havenrak 17,mevr M C Beets-Nobel,Corn 	Kooij,38 jr en Lijntje .Marijke van der 
Roelestr.2,nëvr.C.KOuwenOOrd-Molenaar, Schuit7.25 jr.Jacob Dijkstra,28 jr.en Carl. 
Buitenweeren 23 en mevr.M,Mellenbergh-' Hendrika vn Koningsveld,22 jr.Martinus 
Prij,de Erven 2+.De technische commis- Pplinter,23 jr. en Jannet Kwantes,24 jr. 
sie bestaat uit de nieuw benoemde ledene'1e4!_GeeSje Ploeger,87 jaar ev S Lof. 
mevr.Hoekstra,BroekermeerJk bij 6,mevr. 	

---- D V E R T E N T 1 E s--- 
Blufpand.,Dr.C.Bakkerstr 1~ en mevr.C. 

 

Kouwenoord-Moleflaar,adres zie boven, 	BEWAREN. .. ... .BEWAREN...........BEVIAREI'I 
allen te Broek in Waterland, 	 Snackbar D - - - -IE N OTE N 

secr.mevr.M.Th.Gales-Hendrikse11. tel.02903-295 
===ZANGVERENIGI== 	 Voor de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag 

Tot onze spijt kan de heer Kaat,wegens 	Halve kippen gebr.in  roomboter 
omstandigheden ons koor niet meer diri- 	f.2,75 p.t met jus f.39 20 p.st. 
geren.Wij danken hem nogmaals vanaf deze pan meenemen. 
plaats voor z 'n prettige leiding en sa- Huzaren salades: f.1,10 p.p. 
menwerking.Gelukkig komt het koor niet 	Grote salades v.a.f.k,-- ,schaal meene-.. 
zonder dirigent,want de heer Mittendorf Zalm salades klein f.1,75 P.P. 	(men. 
heeft zich bereid verklaard de leiding 	Grte zalm salades v.a.  
over  te nernen.Zoals U zich wel zult her Russische eieren f.2,50 p.st. op 
±nneren,heeft deze dirigent al eerder 	schaal f.2,25 p.p . . 

ons koor..gele:L.d,maar moest dit ongeveer 	 1 J S T A A P T E N : o.a. 

3 jaar geleden wegens gezondheidsredenerf Boomstammen f.3,25 tot 6 pers. 
opgeven.Wij beginnen weer met frisse moedl Grote Boomstammen f.4,25 tot 10 pers. 
op woensdag 8 jan.Het bestuur doet een 	Ook blokken ijs om sorbets mee te 
beroep cp alle leden en oud-leden-om . 	 maken v.a. f.2,-- 

vooral de repetities te volgen,daar we 	Speciaal voor oudejaarsavond. 

j werken aan de komende uitvoering in het 	croquetten f.0,35 rauw 	f.0,30 
, vo orjaar..Ook niet leden zijn - van harte 	nasiballen f.O,kO rauw 	f.0,35 

iwelkom.We repeteren elke woensdagavond : loempia 7 s f.1,-- rauw 	f.0,90 

van 8 tot 10 uur in déo.l.school op het slaatjes v.a f.0,65 rest als boven 
Roomeinde.Zijn er onder de nieuwe (ark) 	gevulde eieren f,0,40. 

bewonets nuhelemaai geendames en heren 	Gelieve bestellingen 2 dagen tevoren 

di:ein het koor willen zingen? Op onze 	O te geven. 

vorige oproep kregen wij niet 	n reactief 	Eerste kerstdag voor afhalen, open 

Komj U eens, Uhoeft heus geen stem te 	van 1O.'30 tot 11.30 uur; verder gehele 

:hebben. als Callas of Di-Stefano.Wij 	dag gesloten. Bestellingen vo.or oude- 

wensen al onze leden prettige kerstdagen Jaarsavond ook op maandag tussen 
en veel goedsvoor 1969 en tot ziens op 	16.00 uur en i8.00 uur. 

8januari.. 	
. . •t Bestuur. 	KERSTBOMEN f.2,50 per stuk,alle maten, 

voor ae iomenae reetaagen,,z,z1J.ni, 
In Dorpsstraat nummer drie 

/ De etalages van slijterij "CONCORDIA"  
Onze geschenk-verpakkingen zijn e3n 
welkom cadeau.0 belt 206 en wij komen.. 
Bleef&aanbeveiendCOR DE VRIES 

.&i_ _I_ J 
PRIMA LIMBURGSE BOMEN op terras naast 
snackbar D E D R I E NOTEN 

iBER KEFF,Laan kk,voor RIJWIELEN en 
BROMFIETSEN 

100% S E R V 1 C E 


