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RAADSVERGADERING. 	 Het voorstel van B.en VJ.werd uit eindel 
Op donderdag 29 aug.j.l.vergaderdo de ge- aangenomen.Te hopen is,dat thans spoedig 
meenteraad.De agenda bevatte enkele belg-mot de werkzaamheden zal worden begonnen. 
rijke punten.Op de lange weg naar realise- 
ring van hot uitbreidingsplan "Havenrak" 	FILM ITEDEELANDSE BLINDENBOND. 
werden een paar forse schreden voorwaarts HEEL BROEK IN WATERLAND OP DE FILM 
gezet.Nada± in een vorige vergadering i 	en opmerkelijk initiatief van de Ned.B1in-. 

besloten was tot grondtransacties met dhr.-°"' bond. 
J.Spaans,kon de Raad nu besluiten nemen 	In hot kader van zijn landelijke filmactie 
tot grondaankoop van de heren W.Spaans en laat de Ned.Blindenbond in Broek in Water-: 
D.11bbels.De laatstgenoemde aankoop vond 	land een film opnemen.De to vervaardigen 

plaats door middel van een ruiling.De Ge- film is daarom iets byzonders omdat deze 
meente koopt een boerderij in Purmerland, niet 5 zoals bij een documentaire,alleen het 
welke ter beschikking wordt gesteld van karakteristieke van de plaats zal tonen, 

dhr.Tjbbels onder bepaalde voorwaarden, 	doch omdat het oog van de camera speciaal 

Daarvoor in ruil krijgt do Gemeente dan de op de inwoners gericht zal worden. 
boerderij van Ji.r.U'obels,bewoond door de 	Dit wordt bereikt doordat zaterdag 21 sept.::  

heer H.Mulcier.Het is prettig,clat deze 	:a.s.een filmopnamewagen door de plaats rijdt 

transacties met instemming van alle be- 	om do inwoners bij hun huis,op de boerderij, 

trokkenen konden goschiedon.De dreigende op straat en bij hun werk te filmen. 
onteigening kon daarmede voorkomen worden.t is de bedoeling dat do film ook een 

De Raad. was met de ingediende voorstellen eeld. van het verenigingsleven zal geven 
zeer content. 	 waarvoor een optocht wprdt gohouden.De op- 

Een punt van langdurige discussie vormde stelling hiervan vindt op zijn laatst om 
hot voorstel van B.en W.om een crediotuit35 uur plaats op het parkeerterrein bij het 
te trekken voor de restauratie van het 	sportveld terwijl op de dag van opname even- 

Broeker Huis.Gedurende do enorme regenval eens geluidsopnamen worden gemaakt. 
van  do laatste tijd bleek dit pand op vele In het komende winterhalfjaar wordt de film 
punten lekkage te vertonen.De gehele dak- vertoond waardoor men zijn fami1ie,bekendcn, 
constructie zou onder handen genomen moe- kinderen en ... zichzelf op het witte doek: 

ton worden.De onaangename gevolgen van de:kan zien hetgeen ongetwijfeld zijn bekoring 

lekkage lieten zich o.a.voelen bij de NutS4heeft. 
bibliotheek.Helaas moest een aantal bOOkODe Ned.Blindenbond hoopt met zijn filmactie 

w 	 (het in niet to grote plaatsen laten opne- egens waterschade uit de circulatie wor- 
den genomen.Thans is de bibliotheek over-,men en vertonen van plaatselijke films)te be-
gebracht naar de regentenkamar,waar hot reiken belangstelling en symphatie voor zijn 
wel  droog is.De restauratiekosten waren werk te wekken door bij de voorstellingen 

begroot op ƒ 34000.----,waarvan ongeveer de :een kort moment hiervoor de aandacht te 

helft wordt terugontvangen in de vorm van.vragen.E6n van de doelstellingen van cle 

subsidies van rijk en provincie.Willen ij Ned.Blindenbond is dat blinden economisch 
aan  het Broekor Huis nog iets hebben,dan onafhankelijk worden.De kosten hieraan ver-; 

is het duidelijk dat de gebreken op korte bonden,alsmede aan de vele taken die de 
termijn moeten worden opgehevcn.Een voor- bond nog meer heeft worden uit de inkomste, 

stel om niet tot restauratie over te gaan,zoals elke vereniging van niet-blinden die 

maar een nieuwe jeugdherberg en/of Dorps- ook heeft,bostreden. 
huis te bouwen 9  is theoretisch een mooie Een beroep op de liefdadigheid door geldin- 

oplossing,doch in de traktijk volstrekt 	zamelingen te organiseren wordt door de Ne- 

niet haalbaar.De tijd 2 die zou moeten vern_ r'landse Blindenbond. van de hand gewezen 
pen tussen het ontstaan van het idee en omdat dit lijnrecht tegen zijn principes in-
de verwezenlijking daarvan,zou zeer lang druist.Dat de bond met zijn filmactie een 

zijn;in die tussentijd zouden wij dan e±gen_dienende weg heeft ingeslagen door met het 

lijk over niets beschikken. 	 laten vervaardigen van £ilms,verschillende 
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:nis te bewijzen op een maiiior waaraan de bei. 	 . 	
LtJB B.B.0 	= 

volking veel genoegen 1e1eefd,va1t alleen 	
Broekor Br1ageCuontwaak uit haar 

maar boe te juichen. Men moet al totaal 	
omerblaap,Ret speelseizoen begint vrijdag:,  
set?dushdenavond.De plaats van samen- van elk voorstellingsvermogen gespeend z]Jn:komst is  

om niet te beseffen welk een waardevol :datum 	
CcfeConcordia,Vanaf bovengenoemde:  

:historisch document de film in latere a- 	
iedere vrijdagavond. de kaarten 

ren -a1 « U + ligt • 	.. 	 J 	weer worden goschuci en rond.gedeola0Nieuwe 
L. 	

ZJfl.iCu 	1fl d0 lijn der verwach-leden zijn van harte welkornl 
ing dat de Ned-Blindenbond daarom van e1-== 

ke rechtgeaarde inwoner medewerking zal 	.. 	 STRAATVERLICHTING. 
ondervinden en dat iedereen met spanning Het komt nog wel eens voordat een straat- 
de filmopnamen tegemoet ziet, 	 lantaarn niet brandt0Nu kan men dat consta- 

teren en verder niets doen.Dan blijft de la :  

	

MODE - SHOW. 	 taarn uit.Wil men echter bereiken,dat de 
De Vereniging van Plattelandsvrouwen af cl.desbetreffende lantaarn weer gaat branden, 
Broek in Waterland & Omstr.heef -t met mede-dan is de beste methode deze:men waarschuvrL 
werking van de Christel,Vrouwenbond een 	de gemeente_secretarie(mondeling,schrjfto_ 
Mode-show georganiseerd,welke verzorgd zalljk of telefonisch )onder opgave van het no. 
worden door de Firma Gouda uit Purmerend van de kapotte lichtmast.Een spoedige repa-
De Show zal worden gehouden op dinsdag 24;ratio is dan verzekerdJ 
sept a s in Het Broeke.. Rus te Broek in 	 D o B 	ende JEUGD (ii) 

.Waterland en op woensdag 25 septa.s.in  • o plannen van het SDOB-bestuur om te komen 
het Verenigingsgebouw,  e Monnikendam.Voor een zelfstandige Jeugdcommissie met een 
leden zijn kaarten ad.3 1. - veririjgbaarbij0jg0 bestuur,zijn door de leden op de Algen. 
het besbuur Indien voorradig kunnen nie-:Jaarvergadering met Algm stemmen aangenomen 
leden na 18 sept tegen betaling van 	50  Volgens de bepalingen van het Huish.Reglem 
een kaart in ontvangst nemen op Parallel-15 het noodzakeljk q dat een bestuurslid zit 
weg 19 ±t. Broek in Wa c.rland Ook schijnen t±ng in een dergelijke commissie heeft Ter 

:onze echgeroten belangstelling te hebben:voldoening hieraan wed dhr.C.C.Tinkelen-
voor deze show.Deze zijn die avond ook van borg als afgevaardigde van het bestuur in 

welkom. 	 N. K. 	de Jeugdcommissie gekozen.Deze commissie 
PLUIMVEE EN KONNENHOUDERSVLRENIGING, bestaat nu uit de. volgende heren cR.Lobbes, 

Wij kunnen weer op een geslaagde jonge_di.e.4vOCrz. ,Jb,D.Bouwes,Secr. ,J.v.Kampen,Peimm., 
rendag terug zien71 konijnen werden door Jb.Kouwenoord,C.Slegt,Chr.Tinkoienberg en 

keurmeester Gelein gekeurd,waarbij veel 	P.van Zaanen,leder.Ter voorkoming van mis- 
goede dicren.Bij de jeugd werd de le prijs verstand.en is het wellicht dienstig te ver 

gewonnen door de Vlaamse Reus van Ineke 	melden dat voortaan alle aangelegenheden, 

Kwakman uit Monnikendam,de 2e prijs ging 	de SDOB-jeugd 'betreffende(samenstelling van 
naar-Blauw driekleur Hollander van Arian de olftallen,regoling van het vervoer,het 
Slagt .Lz.Bij de oudere inzenders ging in :orgo.niseren van vriendschappelijke wedstrij-
de eerste groep de ijrijs voo± het ,iooiste •dend.e medische sportkeuring e.d.)door de 
konijm,een gee Vlaamse Reus.naar C.Kaars jeugdcommi3sie worden behandeld.Wanneer er 
uit Markentweede werd de Franse Hangoor ouders van jeugdleden zijr.,die deze of gene 

van C.van N.rd uit Ransdorp.In de t e0de dngen over hun kind, wensen te bespreken, 

groep was de mooiste een Papilon Madagasca.ienen zij zich dus voortaan bij de jeugdoom-
van D.de Waart uit Monnikendam en tweede missie te vervoegenDe indelingen van de 
de witte Vlaamse Reus van H,Kwakman uit 	jeugdelftallen voor de competitie 1963/64 
Monnikendam.Deze middag van de jongdierenZijfl op dit moment nog niet bekend.In het 

aarvan de 	eerstvolgende nummer van hot olubbiad. dag was een geslaagde middagw  
fokkers weer iets hebben gel 	 HISDOB_Nieuws'zullen hierover nadere mede- 

VLAAMSE REUZEN.Geel. CKaars 2 x zG.Kcnij_d0ling0n worden gedaan. 	C.Leegwater 
grijs.T.W.Bruyn GG.H,Kwakmai 2 x ZZGUzer- 	 Scr. SDOB. 
grauw T W Bruyn ZG-G--VG W.t T Bruyn 	 - 	BUGERLUKE STAND 

LOTLRINGER ZWART. D.de Waart ZG;Joh.de 	
9IDERTRDUW Nep,Arnie Conelis,oud 35 

Waart VG-GG. FRANSE R.ANGOOR. Cvan Noord jaar en van Gog,Roelfina,oud 41 daar. 
GEHUWD: Je±lema,Cornelis,oud 26 jaar en 

ZG 2x ZZG,Joh.de Waart 2 X ZG. :van Zaanen g Anne g  aus. 22 jaar. 
RODE NIEMYZEELANDER.J.Joosten ZZG. 	Kljnsarn Wi&oe,oud. 20 jaar,en Huis,Catharira 
RIJNLANDER geel-zwart. D.de Waart GG-ZG 	• 	 1 Maria Elisabeth,oud 9 jaar. 
Papillon £dIad,agasoar. DB, 	Waart G-ZLG 
LUCHS.Lv.d.Beok GG. PARALFEICL.v.d.Beek 	

Pieter,oua 3 jaar er. 

GG-ZG. REX WIT.P.Snioder 2 x GG . 2 x ZG. Klein,Hendrikje, oud 19 jaar. 
TAN ZWART. D.de Waart GG-ZG.Holl.DriOkleUT'' 	KERKDIENSTEN: 
zwart.J.R.Spaans G:RUS_ZWART J.R.Spaans BR. !X WATERLAND 
2 x G,2x GG.G.Hoetmer 3 x GG 9 ZG.RUS_BLA7i8 sept. 10.00 uur. Ds.J.J.Buskes. 
J.R.Spaans VG.G.Hoetmcr 2 X ZG. 	 15 sept. 10 9 00 uur. Ds.J.J.Buskes. 
JEUGDAFDELI.VLAAMSE REUS KONLJNGRLJS. 	ZUIDERWOUDE: 8 sept. 10 uur Ds.B.Elzinga 
F.de Lange G-2xGG.IT I.Kwakman ZG. 	 15 sept. Halfacht. idem 

• HOLLANDER.A.Slagt 2xGG-ZG.ZWART. 	UITDAM: 8 sept. Halfacht.Ds.B.Elzinga 
S.Tjemkes GG,C.Tjemkes GG,F.Beukers 3xGG. 	 15.sept. 10 uur. Ds.B.Elzinga. 

EBER KEFF, Laan 44 	. 	1 	HUIZEN te Broek in Waterland tegen 
voor rjwie1en en Bromfietsen. 	 goede prijs te koop gevraagd. 

[, 100 % service, • 	 Peereboon. ,  


