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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING JJE DROEKBR GEMEENSCHAP'

"7 --=A G E N d'A===: ' ' :kunnen ook voortreffelijk raeekomen#
1.^ Js-b.N'cvV.B.CFeestelijke jaarvergade-:Nu willen we de jeugdafd.van S.D.O.B.gaan

:uitbreiden met 7.g«Mxni-voetbal, of Welpen

13 feb-Plattelandsvrouwen (avond in samen-B .Dit zijn de jongens van 8 "tot 10
working met *t Nut te Monnickendam)Ne WeJ.pen B gaan cok een competxtxe spe-

19 mrt.Plattelandsvrouwen (Lezing over
•v.'"Molens")

:^7 aproP'iattelandsvrouwen (Leziiig over
"Vrije Tijd")

22 mei Plattelandsvrouwen (Lez 'ng over _
•'De vorming van .de "roU'.;'' )

; V'OETBALWEDSTRIJDEN
Programma voor zondag 26 .januari 19^9 •

•; S.D»'OcB.-D,WuOftWo • , aanvang 2.v00 uur.=-=
' StsGeorgo 2-Sc,Dc0oB,2 aianvang 12(.00
: Programma voor zondaK 2 februari 19^9
_Geen wedatrijden .vastgesteld.

.==;=GEGEVENS BETREFFENDS DE LOOP PEP

len bij de afdoArasterdam-N,,en zeer waar-
ischijnliak op Woenadag-middag. De jongens
•die interesse hr.Grvoor- hebben kunnen zich
•aanmelden bij: CoLeegwater, Dr.Bakkerstr
il5. De contributie voor deze jonger.s.be-
idraagt 50 cent per niaand»

De jeugdconimissie S«D«O.B»
JoAaSpaan. __

DE NERBT.^EN 'RISUWJAARSKAARTEN-AKTIEuur •L'
VAN "DE_GYMNcySR.''SPARTA"is een groot •

•succea gewordeno be actieve jeugdleden
"""hiebben kaarten verkocht tot een bedrag

van 803,50. Dit bedrag, verminderd met
een klein bedrag voor materiaalkosten,zal
worden besteed aan de aankoop van een zg
lange mat en een rekstok. Bexde attribu—
ten zijn voor de training van de jongens
:en meisjos van groot belango Wij zijn ons
wel bev/ust, dat deze aanloopen slechts mo-
gelijk zijn geworden door de spontane
'reactie van hat gehele dorp, waarvoor wij
;uiteraard alsnog onze hartelijke dank uit-
;spreken«
:Reeda bereikten ons verzoeken om ook het

iAantal gesloten hnwelijken: 17 jkomende jaar een gelijkwaardige_actie te
i Aantal echtscheidingen: 1 .voeren^ Dit is voor ons het bewios».;^^J^
Buiten de gemeente geboren: 5 jongens en:de kaarten in de smaak zijn gevallen. _i

8 meisjes ikunnen daarom nu reeds mededelen, dat ae
^Buiten de gemeente overladen; 8 mannen enactie het komend jaar herhaald zal words

6 vrouwen 7 Het bestuurF .
i In de gemeente geboren, woonplaats elders :===

geen ===HULP-ACTIE HET GRQEHE KRUIS===

. BBVOLKING OVER HET JAAR 1968:===

me.nnen vrouv/en totaal

31 decenibsr 1967 1079 1030 2109

geboren 2^: 18

1103 io48 2151

overleden 12 13 25

1091 1035 21^
gevestigd 71 76 lif7

1162 1111 2273

vertrokken,. . 61 108

1101 106^ 2165

II I ^ — V r •

In de gemeente overleden, woonplaats el~;In de loop van de vorige week is geinsta
;ieerd een comite, dat zich gaat inzetten

_^om Het Groene Kruis te helpen de financi
^le problemen op te lossen, welke voort-
•vloeien uit de stichting van het Wijkge-
•bouw.-. Dit comita zal daartoe plannen uit
;werken- Voor het verwerkelijken van die
plannen zal een beroep gedaan worden op
zoveel mogelijk verenigingen in de ge'-
raeent3„ Hun medewerking is daartoe onont
beerlijkc Het gaat hier immers om een ge
bouw voor alien, maar ook door alien

ders:geen

i_Levenloos aangegeven: geen.

===MINI-VOETBAL===

De jeugdafdeling van S.D.OoB.neemt een
igrote .plaatg in bij de Broeker Jeugd^

dVe tellen momenteel + 60 jeugdleden en
inemen met h elftallen aan de competitie
.deeli'Daarin worden goede tot zeer goede
resultaten behaald, getuige de laatste
dompetitie-stand: n.l.de junioren een 3e
•plaats, de adsp.A een plaats, de adsp. acti-^teiten zal zijn het uit
S .een: 2e plaats en tenslotte de welpen A



zetten van de reeds eerder aangekondigde
obligatiese Daarnaast gaan de gedachten
uit naar een groot opgezette fancy-far-r»
U hoort er natuurlijk nog wel meer van.
/el willen wij U vriendelijk vragen :

wordt er een beroep op TJ gedaan, zeg dan
niet nee!

=:^=CONTHIBUTIE HET GRQSNE KRUIs'==--=
Het bestuur van het Groene Kruis verzoekt

de leden,die een giro-rekening bezitten,
de contributie over 1969 over te niaken op
rekeningnuraraer 137996j •t<,n..v.*'Het Groene
Cruis", afdoBroek in V/aterland« De contri
butie bedraagt —per gezin, ZiJjdie
vermindering hebben aangevraagd en ook
lebben vorkrogen, betalen f.7s30.

s==zU heeft misschien geld te goed===

De Invaliditeitsv/et heeft afgedaan^ II
weet wel, dat is die wet die werkte met
rente-kaarten, waarop de werkgever zegels'
moest plakken^ Zij is nu vervangen door

e Wet op de Arbeidsongeschiktheid« Voor—
over er voor U zegels geplakt zijn, heeft

U recht op een bepaalde afkoopsomc In de
eriode vanaf heden tot aan 1975 zullen
1 deze afkoopsommen v/orden uitgekeerd.
)aarvoor is een heel werkschema ontworpenjo
et is te veeloravattend om dat in zijn
eheel in ons blad op te neraen^ Voor.het
aar 1969 is het volgende van belangc
fgekocht worden de verzekeringen van hen
ie geboren zijn in de jaren 1903 t/m 1908
n 19^^ t/m 1950« De afkoop raoet v/orden
angevraagd op formulieren, die bij het
ostkantoor verkrijgbaar zijne BehOort U
ot een;der•genoemde jaarklassen, wacht
an niet langer, docb dien een aanvrage
no Voor 1' juli acS® Tot nu toe heeft
ich nog maar oao10?o van de gorechtigd.en
angemeldo Volledige gegevens zijn te vin^2iekte
en in een brochure, welke bij de postkan-i

/Oren verkrijgbaar is.

===BURGERLIJKE STAND===

eboron;Marianne Eleonore,•dochter van

Heeft U lets nodig op het gebied van:

SCHOENEN (Dames, heren en kinds

PANTOFFELS

RUBBERLAARZEN

SPORTARTIKELEN
(voetbalart., gympakj es, Jud<^

Bel even of stuur een kaartje en wij
komen vrijblijvend bij U langs.
SCHOENENHUIS GEES TIEROLF, Kerkstr.60
Monnickendam(tel.1396,na 6 uur 196O)

TIwRECEPTIE

BRUILOFT

P A R T I J

wordt uitstekend verzorgd in een
GEZELLIGE sfeer bij:

cafe-restaurant GONCORDIA

Beleefd aanbevelend,
C.DE VRIES

Dorpsstraat 1, Broek in Waterland
Bel voor inlichtingen:02903-206.

VOOR

A L

U W

V E' R Z- E K. E R I N G E N.
•idministratie-en- Assurantiekahtoor
JboKoHoningh eh J.Houtkoop
Parallelweg 17
Broek in 7/aterland,.tel .02903-269

-Vettelijk Aansprakelijkheid
Ongevallen-

Invaliditeit

Brand

Inbraak

Auto

Motor

Brorafiets

Glas

Inboedels ,v/oonhuizen,
winkels

op totaalpolis
Reio-en bagage
Levensverzekering
Arbeidsongeschiktheid

!. de Boer en LoKes. Peter,zoon van JoMulr/^'t't^ci
er en J®Neubauero

etrouwd:Jan Frederik Lankamp,26 jaar-en
Bedrij fssohade
Ziektekosten

ornelia Maria Jonk,22 jaar.
verleden;Francois Joseph Neetens,63 jaark^
chtgenoot van Ki,G.,Jahno

==ADVERTENTIES=:=='

B E R K E FF

Laan kk

Voor

R I J W' I E L E N

EN

BROMFIETSEN

100^

SERVICE! !

Pleziervaartuigen Caravans

VOOR

U W

BRANDVERZEKERING

naar:

De Onderlinge Brandverzekering Mij.

Parallelweg 17

Broek in Waterland,tel.02905 - 269

Premie stenen woonhuis . f.0,^0 per 0/)0
" stenen- houten woonhuis f.0,83 j;

per 0/00 I;
" • houten woonhuis ' f.1,— per 0/)Q

Vee en hooi f»1,10 per 0/t)p

WORDT

DONATEUR

VAN •

DE BROEKER GEMEENSCHAP


