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ORjGAAN VAN DE STICHTING J5E DROEKER GEMEENSCHAP'

=== agenda ===. •
3 'apr..Ledenvergadering Ver.voor Openbaar

Onderwijs (Broeker Huis)
17 apr.Plattelandsvrouwen (lazing aver

"Vrije Tijd")
22 apr.Ned.Christen Vrouwenbond (lazing

over "Kinderverlokkers";leerkamer
2k apr-Plattelandsvrouwen (Voorjaarsuit-

stapje)
26 apr*Toneeluitvoering "Tracht" t.b.v.

hat Groene Kruis

26-29-30 apr.Granje-feest
1-2-3 ciei Festiviteiten 100-jarig baataan

, school te Zuiderwoude

13 .mei Ned.Christen Vrouv/enbond (huis-
houdelijke vergadering)

16-17 niei Fancy-fair t.b.v. hat Groene,.
•Kruis

22 mei Plattelandsvrouwen (boekbespreking
"Hendrikje Stoffels")

.3 jun.Plattelandsvrouwen (Zomeruitstapja
9-17 aug.Feestweek en kermis
23 okt.Viering 40-jarig bestaan Brand-

weervaraniging.
VOETBALWE'DSTRUDEN:
Programma zaterdag 5 april 1969
Z.M.C. S.D.O.B. - w.s.y.
Adsp, S.D.O.B.a -, E.V.C.b
Meervogels Z - S.D.O.B.
O.F-C/6 - S.D.O.B.^
Programma maandag 7 aoril I969
Strandvogels - S.D.O.B.
S,DoO.E<.2 — St.George 2
S.D.O.B.3 - Beemster 3
Purmererid 6 - S.D.O.B.-^
Adsp.S.D.O.B.a - Kwadijk
Programma zaterdag 12 april I969
Z.M.C.Blauv/wit 2 - S.D.O.B,
Adsp., S.D.OBB.,a — D.Z.S.a 3.00 uur
Oosthuizan c - S.D.O.B, b

Programma zondag 13 april 1969
S.D.O.B.2 - Purmerend 3 2.00 uur{
Purmerend 5 - S.D.O.B.3 ' ' f
S^p.O.B.A - G-.V.0.8 12-00 uur

- ==z=MI-NI -• VOETBAL==:= J :
Mat "mini-voetbal" heeft een' nieuw-be'grip:
z'h intrede gemaakt in de voetbalWenald,. :
Het is een idee van de Amsterdamse afde- ;
ling van de K-.N.V.B.om aan jongens die '
dolgraag echte wedstraoden willen- spelen,' :
doch de leeftijd van 10 jaar nog nlet-heb-;

2.30 uur
^.13 uur

2.00 uur

10.00.uur

12.00 uur

ben bereikt de gelegenheid te geven in
teamverband lekker uit te levan in hat

zgn."minivoatbal".Hierbij. zal dan gespaeld
wo.rden op een half voetbalveld.U moet het
zien als een voorbereiding op het eigen-
lijke voetbalspel.Ook in S.D.O.B.-kringen
vond dit idee wearklank.Vrij vlot meldden
zich ook diverse jongens.Te weinig averi-
wel cm met een alftal hieraan deel t'e"ne-i-

men.S.D.p.B. kan. dus nog goed een' aaintal
jongens gebruiken.Is het iets vo'or TJw
zoon?Als. hy 8 of 9 ja.ar is kan hij zich
opgaven bij de secretaris,d'e hear G.Leeg-
water,Dr.G.Bakkerstraat 13«Hoogst waar -

schynlijk zal de ,v/oensdagmiddag vdor dit
[^minivoetb'al'.V gebruikt worden,

•===HET' GROENE KRUIS IN EIGEN HUIS=== .

Nu de spa'arbrievenaktie t.b.v, het Groahe
Kruis een. groot succes is geworden willah
\#ij -U •alien opwekken om even enthousiast

;deel te -nemen aan de volgende aktivitei-
ten, die nog op het programma staan.Daar
is dan eerst de toneelavond van "Tracht"

t.b,v.het Groene •Kruis'i •26. apr,il a.s.en
verder de. al eerder genoemda Fancy Fair
op 16 mei ('s avonds)'an 17 mei ('s mid-
dags en 's avonds).Wij hebben hiervoor
veel artikelen nodig.zoals U zult bagrij-
pen^met name voor de bazar.de rommelmarkt,
(boeken,allerlei nog in goeda staat yer-
kerende gebruiksvoorv/erpen) en verder
graag veel "gratis punten",die byi" veel -•
levensmiddelen, zijn bijgesloten.Iiimiddels
hebben wij reeds de .nodige artikalen^zo-
als boven vermeld,ontvangen,evenals toe-
zaggingen ervopr.., (hartelijk dank) ,maar we
kunnen nog. veel mear gebruiken.Hier vol-
gen nogmaals-de"adressen,waar U Uw spul-
ien kwyt kunt:da hear v.d.Lugt,Dr.Bakk^rf
str. 1A, tel. 318 , de. .heer Gompaan,Laan 28,
tel.309imevr.Blufpand,Dr.Bakkerstr.12,tel.
362 ,mevr..Mars jNiauw.land 3, tel.328 ,mevro
V.d.SluijsjDorpsstr.lA,tel.373ide beer
Buster,Parallelv/eg 21,tel.2l8 en de heer
Kouwenoord jBuitenweeren 23»V'oor Zuider
woude. tavens:mevrvElzinga,Hervormde Pas
toria ,tel.309 en mevr.da Boer,Dorpsstr•

,tel,383«'V'oor Uitdam tenslotte mevr.
Honingh , tel. 3^1 .V/anneer hat voor U be-
zwaarlyk is,om Uw bydragen voor de Fancy:
Fair te, komen brengen,eyen een telefcon-i



tje en wij komon het graag halen.Voor ; BURGEHLIJKE STAND
'grote stukken" willen we graag een be- :geboren:WilheImus Gerardus Adrianus,zy A.
paalde dag vaststellen,het is handiger onlA.J.Verkleij en G.M.Baas.HJohannes Gerardus
iie in 6en keer op te halen.U hoort bier Antkonius,zv J.I.M.van der Linden en E.A.;
nog nader van..Doet U.vjeer allemaal mee? iM.T.Klaassen»ondartrouv/d; Frederik Jan V/in-
Dan kunnen we binnenkort terecht zeggen: kel,52 jr.en Johanna Wilhelmina Barendina
Jw Groene Kruis in eigen huis. :Tjeinkes,23 jr. Jan Cornelis Posch,21 jr. en— =:==^ohanna Arnolda van Dijk,22 jr.Overleden:

==z=SPREEICUUR BURGEMEESTER=== /Klaas Kuizenga,23 jr.e.chtgenoot van L.
Aangezien de eerste maandag van de maand Visscher,wonende te Warffura.Ida Molenaar,
april tevens de Tweede Paasdag is,vervalt7A_jr.echtgenote van P.van Wiltenburg.___
op die dag bet avond-spreekuur van de GOOPERATIEVE RAIFFEISENBANK
burgemeester.Het zal nu worden gehouden bROEK IN V/ATERLAND
op maandag april a.s. van 19.30 tot richten tot de

uur. =-=:/jeugd in de leeftijd van 13-20 jaar.Uw

sssFORMlTLIEREN BEVOLKINGSONDERZOEK==s kaandacbt wordt bierbij gevestigd op de
In het begin van bet jaar zijn,zoals ge- i; Jeugdspaarwet (de z. g.Zilvervloot). Is
bruikelijK,aan alle woningen formulieren ; jbet U oekend dat voor deze groep van peif
afgegeven,waarop U werd verzocbt een aan-^sonen de gelegenbeid bestaat een Jeugd-
tal gegevens omtrent gezinssamenstelling ;ispaarrekening te openen met de mogelijk-
e.d. te vermelden.Van de pnderstaande pei:^:beid 10% premie van bet Kjk te ontvangen
sonen zijn tot op beden deze formulieren kUw leeftijd moet minstens 13 jaar en mag
nog niet terug ontvangen.Zij worden drin- :iboogstens 20. jaar zijn.De minimum inleg
gend verzocbt de ingevulde formulieren jibedraagt /.3Q,—per jaar en de maximum
alsnog zo-spoedig mogelijk ter gemeentese-; linleg /.300,— per jaar.De duur van deze
cretarie in te leveren.Mocbt bet formu- : :SpaarGelegenbeid is maximum 9 jaar.
lier'intussen zijn zoekgeraakt, dan kan terHEcbter met 6, voile spaarjaren kan bet
gemeente-secretarie een nieuw exemplaar i^gebele bedrag met premie warden opgeno-
worden afgebaald. iimen.Bij buwelijk kan door de deelnemer
r.A.Lubrecht,Broekermeerdijk 27,1).van El- 3 voile spaarjaren het bedrag
ten,Broekermeerdijk 39,P. J.Peereboom,De ;! premie- worden opgenomen binnpn 1
Erven 3, E. E.Seller ,Dr .Bakkerstr. 10 ,H. J / iljaar na de datum van het buwelijk.De
Jun,Eilandweg 2'9,A.Neij ,Havenrak 25,^.Peeni |rente voor deze spaarrekening bedraagt
Keerngouw 6, J.A.E.Visser-Stuut.,Leoteinde iimpmenteel H^.De door, bet Rijk te ver-
22,K.Buurs,Moa.engouw 12,D.Lust,Wieuwland :;strekken premie bedraagt 10% over het
lO",S,A,F.Bootz,Eoomeinde 5b,C.W.Sta van ;|ge.spaarde bedrag inclusief de.bierover
Utrecbt-Bakker,Roomeinde l6,A.de Goede, iigekweekte rente.Het is voor een ieder
Verdeek 3 ,A. Jun-Plat je ,Wagengouw 6,R.H. jjvan.deze le.ef^tijdsgroep dus- aan te beve-
V/altbuis,Wagengouw 1R,S.J.Eisinga,ws a/d klen bieraan mee te doen.U krijgt een ho-
Broekermeerdiijk bij 6 ,A.Verbaarschot ,ws a/d igere; rente als op de gewone spaarreke-

•iBr.oekermeerdijk bij, 6,J.Bos,ws a/d Eryen bijining terwijl de rekening niet geblokkeerd
38,L.J.de; Jongjws a/d Erven bij 38,R.vaa lis.Alleen bij ongeoorlpo.fde opnamen in
Moasel,ws a/d Erven bij 38 ,C.D. A. van. Nol, Mstrijd met de voorwaarden wordt geen pre-
ws. a/d'Erven bij 38. :;mie toegekend.Komt U eens praten.U krijgt

'kalle gewenste inlicbtingen.
==^ORANJ£ - FEEST=:=== • C. NQOIJ.. dir.

Het actieve Oranje-comite beeft- voor de .HERHAALDE OPROiEP '"
tiering van de a.s.Konlnginnedag een aan-: in"Wate.rland" .vraagt, penaio.n-
trekkelijk prograrama opgesteld.Uit de ^S^^.^pressen voor bpitenlanders.Warm en, koud
da blijkt,dat dit feest drie dagen in be- ::stromend water mo.et. aanwezig zijn.Vergoe-
slag gaat nemen.Nu is he-t ook weer nxet :^i^g /.10,— p.persoon met ontbijt.Geef
zo,dat er drie voile dagen beslag op U adres op aan K.van El,Havenrak 21,
wordt gelegd.De^bedoeling is de volgendeV/ATERLAN.D.. 0.29.03^432,

fzaterdag 26 april katknuppelen ^eeft U lets nodig op bet gebied .van ,
dinsdag 29 april toneel- en cabaret-avond: SCHOENEN ?
woensdag 30 april viering Koninginnedag, j; 3^^ kaartje en 'wij ko-^;
te beginnen'met een aubade en eindigende men vrijblijvend bij U langs.
met een beat-avond.In bet volgende nummerj; Scboenenbuis GEES TIEROLF,Kerkstr.60
•van de "Broeker Gemeenscbap^ zult U Monnickendam (.Tel..1396' na 6 uur I96.O)
uitgebreide gegevens over een en ander : EECEPTIE,BRUILOn;of PARTIJ, wordt
vinden.Het Oran je-comite wil de aan deze ^itstekend verzorgd, bij cafd-restaurant
feestviering verbonden kosten bestrijden ; CONGORDIA III Beleefd aanbevelend,
niet- door bet bouden van een collecte, ; VRIES ,Dorpsstr. 1-,Bfoek~ in .Waterland
maar door bet- organis^eren van een verlo- : Bel voor inlicbtingen:0.2903-206
ting.Wij wensen bet Oranje-comitA bij- bet , yoOR UW BRANDVERZEKERING .WAAR:
realiseren van-dit ambitieuse programma pg ONDERLINGE BRANDVERZEIIERING Ml'j.
veel succes-.- • Parallelweg 17 ,Broek-; in W>02903-^269

==r:=:NUTSBIBLIOTHEEK=br= _ BER KEFF,Laan AA,VOOR RIJWIELEN EN
Dit jaar is balverwege bet se.izoen een BROMFIETSEN 100% SERVIGE I ,I ! I ! !
^O-tal boeken in de bibliotbeek .opgenomep- ^ VERZEKERINGEN: ADMINISTRATIE-;:
Vborts -wijzen wij er noge-ens .op dat de--mog^gj^ ASSURANTIEKANTOOR JB.K.HONINGH EN /
lijkbeid bestaat om vrijwel elk bo'ek dat ib; boUTKOOP I !!!!!! I !
de bibliotbeek niet aanwezig isjvoof U te. tp-i ' npon^*
bestellen,dus ook bobby-, studie- en vak- ^ . J-
•Ixte-ratuur. •• —=


