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KINDERVISITE. 	 Enkelen zggen duidelijk neen tegen de kek 
Dit is de naam van een tentoonstelling van anderen duidelijk ja,maar een veel grotere 
schilderijen en tekeningen welke van 12 t/m ;groep,(mogen we zeggen de groep die de toon 
19 sept. a.s.in  het Broeker Huis te bezichti-aangeeft?)staat heel nuchter tegenover de 
gen zal zijn.Waarom de naam Kindervisite"? kerk,ik zou zeggen een beetje afwachtend. 
Omdat al het tentoongestelde te maken heeftIk vond dat in het begin wat weinig9 maar 
met kinderen.De Nederlandse Kunststichting ben dat in de loop van deze vier jaren hier 
te Amsterdam heeft deze schilderijen bijeen- gaan waard.eren.Als die verhouding tussen de 
gebracht en samengesteld tot een reizende Broekers en hun kerk op deze wijze"open"bljft 
tentoonstelling.IN de Provincie Overijssel dan wordt de gemeenschap toch niet geheel 
is deze tentoonstelling in een zestiental afgesneden van de kerk en de kerk wordt ge-
gemeenten getoond en nu volgt een tourne dwongen zich steeds af te vragen op welke 
door Noordholland.Daarbij heeft Broek in Wa-wijze zij de gemeenschap dienen mag zonder te 
terland de primeurHet gemeentebestuur is. gaan heersen.Dat die verhouding zo moge blij- 
gaarne ingegaan op deze suggestie van de 	ven,dank zij Uw openheid 9 op het gemeentehui 
Culturele Raad Noordholland.En natuurlijk 	en op school en overal waar U de kerk ont- 
lopen wij,dat de moeite en de kosten niet te-moet 9 dat is mijn wens bij mijn afscheid.Ik dank 
vergeefs zullen zijn.Dat wil zeggen,dat er U allen hartelijk voor het vertrouwen,dat U 
op gerekend wordt,dat velen deze tentoon- in mij gesteld hebt.13 September verhuizen 
stelling zullen bezoeken.Het is echt niet we,naar de andere kant van .Arnsterdam.We vol 
zo 9 dat deze tentoonstelling alleen voor 	gen met belangstelling9 hoe het 13 verder 
kunstkenners bestemd is.Neen,iedereen zal :gaat,nu onder leiding van de Nieuwe Raad 9  
hier genoegen aan kunnen beleven.En U hoef tdie ik ook gaarne een tijd van goede samen- 
er niet ver voor weg te gaan.Het wordt,als werking toewens. 	 H.v.C. 
het ware ,bij 13 thuis gebracht .Wij hopen9  dat 	

TEE RAADSVERGADERINGEN.='= 
.velen .belangstelling zullen tonen. Onze 	in korte tijd zijn twee raadsvergaderingen ge- 
plaatsgenote 9 mevr.Paula JNieuwenhuis-Thies, houden.Op 30 augustus j.l.kwarn de Raad voor 
zal op geregelde tijden aanwezig zijn voor 	het laatst in oude samenstelling bijeen.De 
het verzorgen van rondleidingen en het ge- agenda behelsde een aantal interessante pun- 
ven van toelich-tingen.Daardoor wordt het 	ten.Besloten werd tot verhoging van het sub- 
:nog aantrekkelijker deze tentoonstelling te sidie aan het Witte Kruis tot een bedrag 
bezoeken.De openingsuren van de tentoonstel van f 1500.-- per jaar,tot invoering van he.t 
ling zijn als volgt:opl2 sept.a,s.van 20'30  vak handenarbeid op de O.L.School I,tot het.  
tot 22.00 uur,de overige dagen van 14900tOtbeschjkbaarsteller van een bedrag van f20O- 
l7O0 uur en van 20,00 tot 22.00 uur, 	om de tentoonstelling Kindervisite mogelijk 
De toegangsprijs kan voor niemand een bezwaar te maken en last but not least om over te 
zijti.Zij bedraagt n.l.een kwartje per PeTSOngaan tot de bouw van 4 woningwetwoningen. 
Voor groepen wordt dan nog reductie yerindDeze woningen vormen de eerste aanloop van 
Wij hopen U allemaal een keer te zien bij 	het uitbreidingsplan achter het Havenrak. 
deze originele Kindervisite.-Eed. 	Het type is gelijk aan de woningen,welke 

TEN AFSCHEID. 	 thans aan de Noordmeerweg in aanbouw zijn. 
Gaarne maak ik gebruik van de gelegenheid De bouw z1 worden uitgevoerd door de FirrpA  

die mij wordt geboden om ten afscheid nog 	Posch te Monnikendam. 

iets aan 13 te zeggen via de Broeker Gemeen-".:  Na afhandeling van de agenda werd een terug- 

schap.Toen ik hier kwam werd ik door Uw 	blik geworpen op de afgelopen raadsperiode. 
Burgemeester uitgenodigd een traditie voor Daaruit bleek,dat in deze 4 jaren zeker 
te zetten.Die traditie was,dat de predikant niet stil gezeten was.Straatverlichting, 
deel uitmaakte van de Broeker Gemeenschap. sportterrein,weg Zuiderwoude-Tjitdani,bouw 
Ik heb die plaats met plezier ingenomen en van woningwetwoningen,plantsOenaanleg, 
er een teken in gezien van de eigenaardige schoolmeubilair,brandweermateriaal en nog 

 de revue'. vele ......tussen 	 andere onderwerpen passeerden ô.. .  



De voorzitter dankte alle raadsleden voor 	 BURGERLLJKE STAND. == 
Iet door hen verrichte werk en nam met een GEBORNg Cornelis,zoon van Elbert Lodder en 
persoonlijk woord afscheid van de vijf leden9je Olie; Grietje 9 clochter van Aake Porsiu 
die niet in de raai zullen terugkeren. 	en Aaltje Grietje Schouten;Cornelia 9 dochter.  
DE TWEEDE VERGADERING vond j.l.d±nsdag 	van Cornelis Jacob Mulder en Alid.a van Elte; 
plaats.De nieuwe raadsleden werden geiiiota14Lrarinus Adrianus Maria,zoon van Johannes 
leerd en kozen de wethouders,die in de ko-:::Antonius Spaan en Antonia Catharina Maria 
mende vier jaar met ge burgemeester het da- Bosma. 
geljks bestuur zullen vormen.Dit zullen zijn:,oNDERTPouv 	Bouke de Graaf,oud 20 jaar,te 
de haren J.P.de Wit en J.van der Snoek. 	Monnikendam en Barbara Verwey,oud 20 jaar. 
Verder werden nog enige benoemingen gedaan. GLTR0UVTD: Johannes Jilhelmus Boere,oud 28 
Deze eerste,formeie 9 vergadering had eenvlot:jaar en Johanna Maria Verkley,oud 20 jaar. 
verioop.Wij spreken de hoop uit,datdit 	OVERLEDEN: Arthur Maurice Sukoff,oud 74 jr. 
nieuwe raadscollege zegenrijk werk mag ver- (U.S.A.);Cornelis Fijan,oud 43 jaar,echtge- 
richten voor onze gehele gemeenschap. 	noot van L.van Keulen;Grie±je Heiloo,oud 80 

jaar,weduwe van Chr.Bakker;Antje Worp,oud 
HET KONINGIN WILHLLMINAFONDS. 82 jaar,woduwe van J.van Zanen;Hendrik Wil 

Alom in het land wordt aan het einde van 	lem de Gier,oud 53 jaarechtgenoot van K. 
deze maand weer de bekende collecte gehou- Ligthart 
den voor het Koningin Wilhelmina Fonds tot  
steun aan de kankerbestrijding.Eohter niet 	 KERKDIENSTEN. 
in onze gemeente omdat daar bijna een ieder BROEK IN WATERLAKD: 
lid of contribuant van dit Fonds is.Door 	9 Sept. 14 uur.Afscheid Ds.H.van Coeverd.en. 
verhuizing zijn echter verschillende perso- Na afloop gelegenheid tot afscheid nemen in 
nen vertrokken die dit fonds steunen en ver-de  leerkamer.De diaconie stelt U tijdens de 
vangen door andere personen die nog niet 	-kerkdienst in de gelegenheid om Uw gave voor 
met dit goede plaatselijke gebruik bekend 	de getroffenen van de aardbeving in Perzië 
zijn.Laten zij zich spoedig als lid(minimum af te dragen.De diakenen zorgen dan voor 
contributie f 2 9 50 per jaar)of als contri- sroedige overmaking naar Perzië via de be-
buant)fl.-- per jaar)aanmelden bij de Secr. staande kanalen van de wereldraad v.kerken. 
pennm.der afdeling,J.P.M,van Dieren,Erven16 sept. is er geen ochtendienst i.v.m.de 
no.7 tel .463.Zij  voorkomen daardoor dat weer bevestiging en intree van Ds.van Coeverd.en 
een collecte zou moeten worden ingevoerd, in de Kruiskerk te Amstelveen.Wie dat mee 
met al de daaraan verbonden bezwaren,terwijl wil maken-  steile zich in verbinding met de 
zij tevens bijdragen voor een doel dat wel 	heer L.Broeder. 
geen aanbeveling meer behoeft. 	V.D. - 16 Sept. 19,30  uur, Ds.J.G.Neeleman van Zun- 

	

DADESGYMNASTIEKVERENIGING. 	 derdorp,consulent van Broek in Waterland.. 

Het  ligt in de bedoeling een gyrnnastiekver- ZUIDRl70UD. 
eniging voor dames op te richten.Dit idee 9 sept. 10 uur v.m. Ds.B.Elzinga 

heeft van vele kanten grote bijval.ondervon- 16 sept. 7.30 uur n.m. Ds.B.Elzinga. 
den,zodat er al enkele leden zijn,terwijl er UITDAn 
nog geen officiële vereniging is.Een voor- 9 sept. 7.30  uur n.m. Ds.B.Elzinga. 

lopig bestuur heeft de plannen uitgewerkt 16 sept. 10 uur v.m. Ds.B.Elzinga. 
of deze doorgaan zal afhangen van de animo 	 KATCNJPPELEN. 

:voor deze sport.De gymnastiek zal bestaan Er zijn kennelijk nog mensen,die denken,dat 
uit ritmische bewegingen en grondoefeningen; Broek in Waterland tot de onderontwikkelde 
echter geen toesteiturnen.De lessen zijn er gebieden behoort.Getd.ige de tekst van een 
op gericht om de spieren soepeler te maken briefkaart,welke op het gemeentehuis werd - 
ên hierdoor lenig en fit te bljven.en leef- ontvangen. "Door deze wil ik U vragen,of 
tijdsgrens is moeilijk aan te geven,daines 	gij het mensonterende en wrede katknuppelen 
tegen de 50 jaar doen soms,wat vitaliteit 	ten strengste wilt verbieden". 
betreft,niet onder voor de jongere genera-:P.S. Het is heel gevaarlijk een dol gewor- 
tie,maar het is weer niet bedoeld voor Jon- den "kat"op de mensen los te laten. 
ge meisjes.De lessen zullen gegeven worden. 
op dinsdagavond van kwart voor 8 tot kwart 	 ADVERTENTIES. 
voor 9 in de gymnastiekzaal van de openba- 	 - 
re school.De lessen worden gegeven door 	 MODEVAKSCHOOL 
Mej.de Vries,leidster van de gymnastiekver. 	E.A.Ent van 't Verlaat. 
"Brinîo"te Monnikendam .Het lesgeld bedraagt:,  Dag- en Avondlessen. Kinderen woensdag- 

0950 per week met een inschrijfgeld van 	middag. 	Leeuward-erweg 31 
f 1,50 bij voldoende deelname. 	 Tel. 68643 
Wie hiervoor belangstelling heeft,geve zich 	 Amsterdam - Noord. 
op bijMevr.te Boekhorst,Earallelweg 23 9 Tel. 
292 of Mevr.Pronk,Molengouw 17,Tel.313. 

BEN KERN Laan 44 

	

DE KLAVERJASCLUB K.B.W. 	 voor rijwielen en bromfietsen. De  Klaverjasclub K.B.W.s in Cafe Concordia:: 	 i00% service. 
weer  begonnen met zijn gezellige klaverjas- 
avonden.Ook nieuwe leden zijn van harte 	 - 
welkom. 	 Het Bestuur. 	Voor al Uw bankzaken naar 

DE COOPERATIEVE BOERENLEERBANK 
VOLLEYBALVERENIGLNG. 	 BROEK IN. WATERLAND. 

Dçr omstandigheden zal de training eerst 
vjdag 21 sept.a.s.aanvanger.0ok nieuwe. le- 
de zijn 	harte we]kom ...........d--cusp 	.. . 


