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kG NbA..... + 	i ..e 	n in Zuid-erwoude.Deze laat te zijt 

6/9 Uitstapje Plattelandsvrouwen 	 in een vlot tempo gebouwd en naderen hun 
6/9 Raadsvergadering 	 voltooing.Het is jammer,dat door gebrek aa 
6/9 Bijeenkomst N.C.V.B.te Marken(afdelingmedewerking van hogere organen het verder 

Br.in Waterl.,Iviarken en Monnickendam)bouwrjp maken van het plan "Havenrak"nu 
9/9 Aanvang seizoen 1966/67 Bridgeclub. istagneert.Er worden thans 11 woningen ge-

12/9 aanvang seizoen 1966/67 Klaverjasclubdbouwd voor de verkoopals deze gereed zijn, 
15/9 Bijeenkomst Plattelandsvrouwen 	is de voorraad bouwrijpe grond uitgeput. 
20/9 - 27/9 - 4/10 Klaverjastournooi. 	Het uitbreidingsplan ''t Eiland",bestemd 
13/10 Ledenvergadering N.C.V.B. 	 voor gebouwen ten dienste van handel en 
15/10 Feestavond Klaverjasclub. 	 nijverheid,kreeg ook in deze periode zijn be-- 

=slag.Met de uitvoering van de nodige werk- 
RAADSVERGADERING. 	 zaam.heclen daar kan nu spoedig worden begon+ 

Op 25 aug.l.l.vergaderde de gemeenteraad men. Het onderwijs vroeg diverse malen de 
voor de laatste maal in de 	 van de Raad.Wij herinneren aan de 
1962/1966.Besloten werd tot voorlopige 	bouw van de noodschool bij de o.l.s.I en het 
vaststelling van de gemeente-rekening over n  gebruik nemen van een tweede leslokaal 
1962,tot het aangaan van een kasgeldlening,j11 Zuiderwoude.Eveneens in Zuiderwoude werd  
tot het beschikbaar stellen van een credthet speelterrein bij de school verbeterd en 
voor het uitbaggeren van het Dee en een 	vergroot..Thans is in bewerking de vorming 
deel van het Havenrak( f 8000.--)en tothetvap een derde kleuterklas. 
besdikbaar stellen van een crediet voor 	Aan het uiterlijk aanzien van de gemeente i 
extra onderhoudswerkzaamheden aan de wing 	de afgelopen jaren veel aandacht besteed.. 
Havenrak 19 ( f 1500.--).Na afloop van de Enkele nieuwe plantsoenen werden aange1egd 
besprekingen gaf de voorz.in vogelvlucht De begraafplaatsen te Broek en Uitdam wer-
een overzight van d.atgene,wat in de af ge- den onder handen genomen.Het straatwerk 
lopen zittingsperiode zoal aan de orde WaSvroeg voortdurende zorg.Gelukkig zijn nu 
geweest.En dan vallen twee dingen op:ener-!reeds enkele maanden enige straatmakers be4 
zijcls zijn er punten,die vier jaar geleden zig om systematisch een aantal wegen te het-
wrden aangesneden,en welke nog steeds op straten.In dit verband willen wij ook nog 
het verlanglijstje staananderzijds zijn er herinneren aan de wellicht wat ondankbare 
punten,waarvan je na vier jaar zegt:"O Ja,: bes1issing,dje de Raad nam toen zij besloot 
.dat is waar ook;daar hebben we het toen 	de plaatselijke belastingen te verhogen. 
uitvoerig over gehad,maar dat lijkt alweer Voor het goed kunnen besturen van de gemeer-
zo vreselijk lang geleden."Zo is er in het te was deze beslissing echter noodzakelijk. 
begin van deze zittingsperiode nogal veel Het verheugend gevolg daarvan is dan ook 
stof (letterlijk en figuurlijk)opgewaaid over: geweest,dat de laatste jaren steeds met eet 
de vuilnisbelt van Amsterda.m.Naar het ons sluitende begroting kon worden gewerkt. 
voorkom±,heeft de toen gevoerde actie van Op het gebied van behoudvan monumenten 
gemeentebestuur en particulieren een be- vielen ook enkele belangrijke besluiten:de 
vredigend einde gehad.Weliswaar is de beltontwerp_momumentenljst passeerde de Raad, 
nog niet verdwenen 9 rnaar de wijze,waarop het een  verordening betreffende het subsidi-
storten plaats vindt verschilt toch aan- ren van monumenten-restauratie werd vast-
:merkelijk van de vroegere manier.Aan de des-igesteld en er werd besloten tot restauratie:  
tijds opgestelde voorwaarden in de Hinder- van het Broeker Huis. Naast de hierboven 
wetsvergunning wordt redelijk de hand ge- vermelde onderdelen van het gemeentelijk be--
houden.Klachten over de belt hebben wij in leid passeerden nog vele andere onderwerpen 
lang niet gehoord. 	 :de revueHet is ondoenlijk hiervan een vol- 
De gemeente werd in deze zittingsperiode ledige opsomming te geven.Wij menen te mogen 
eigenares van de benodigde gronden in het stellen,dat de afgelopen raadsperiode een 
uitbreidingsplan"Havenrak".Tot de bouw vanruchtbare is geweest.Vele dingen kregen 
26 woningwetwoningen werd. besloten,waarvanhun beslag.Dat er nog veel te doen is en 



:zal blijven,zal de nieuwe raad wel onder- 	 KLAVERJASCLUB ZUIDERWOUDE. 
vinden.Zoals in het gehele leven,geldt ook De Klaverjasclub Zuid.erwoude begint maan-
voor het gemeentekijk bestuur:Keulen enen dag 5 sept. a.s.met een ledenvergadering 
zijn niet op én dag gebouwd.Rest nog te 	en gratis prijsklaverjassen. 
vermelden,dat tijdens deze raadsvergadering Iedereen is van harte welkom. 
een toehoorder,die zich met de besprekin- 
gen ging bemoeien,door de voorzitter het 	== KLAVERJASCLUB K.B.W. 
zwijgen werd opgelegd en toen dat niethielp Het bestuur van de Klaverjasclub "K.B.W." 
het bevel kreeg zich te verwijderen, 	maakt bekend dat de nieuwe klaverjascompe- 

titie weer begint op maandag 12 sept.a.s. 
PONYCLTJB IN OPRICHTING. 

In de nieuwsbrief van de streekverbetering 	KONINGIN WILHELMINA FONDS. 
wonden wij een stukje onder bovenstaande 	Broek in Waterlanders(sters), 
titel.Aangezien wij menen,dat niet iedere 	Steunt het Koningin Wilhelmina Fonds bij 
.ngezetene deze nieuwsbrief krijgt en het 	haar leden-werfactie,welke van 29 augustus 
onderwerp ook voor anderen wellicht van be-tot en met 11 september 1966 zal worden 
Lang is,nemen wij het hier op. 	 gehouden,door indien U contribuant bent, 
De belangstelling voor pony's neemt zien- lid, te worden of indien tJ reeds lid, mocht 
erogen toe.Verschullende veehouders en 	zijn,Uw lidmaatschapsgeld te verhogen. 

ook burgers in Waterland zijn dan ook reeds Neemt U daarom een kloek besluit en geeft 
n het bezit van een pony.Enkele enthousi- U op als lid bij de dame of heer,die bij U 

'aste ponybezitters zijn nu op de gedachte 	aan huis langs zal komen.Door Uw besluit 
gekomen hiervoor een club op te richten, 	geeft U het Koningin Wilhelmina Fonds een 
Deze ponyclub is uiteraard bestemd voor 	extra steun in de rug bij de kankerbestrij- 
jeugdige deelnemers(tussen 10 en 15 jaar). ding. 	Het afd.bestuur van vnd.fond. 
en ieder,die hier meer over wil weten of 

•Lid wenst te worden kan zich opgeven bij 

	

	 BURGERLLJKR STAND. 
M.Goedmaat,Keerngouw 5 te Br.in Waterland. GEHUWD: Moenis,Jan,oud 19 jaar,z.v.Moenis 

F.en van Schouten Geertje,en van Zaanen 
VAKANTIEREGELING OPENBARE SCHOLEN. == 

'e vakanties voor het schooljaar 1966-67 	
Emmy,oud 18 jaar,dv.van Zaane.en van 
Smit C. W. 

'zijn voor de openbare lagere scholen te 	ONDERTROUWD: Klok,Arie,oud 20 jaar,z.v. 
Broek,Zuiderwoud.e en Uitdam,alsmede voorde:Klok,Jan Harmen en van Splinter,G. en 
openbare kleuterschool als volgt vastge- 	Pronk,Jannetje,oud 17 jaar,d..v.Pronk H. 
teld: en van Lof,S. 

{erf'stvakantie 31 okt.t/m 2 nov.1966; 	GEBOREN: Bakker Iico,z.v.Bakker,Cornelis 
Kerstvakantie 23 dec 1966 t/m 2 jan.1967; 	n van Scheltes,Alida; 
aasvakantie 23 maart t/m 2 april 1967; 	van Montfrans,Roderik Martijn,z.r.Montfrans 

Pinkstervakantie 15 en 16 mei;Zomervakan'e H.M. en van Hartman G.W. 
juli t/m 14 augustus 1967. 	 Leffelaar Johnny,z.v.Leffelaar J.C.en van 

Dverige vrije d.agen;Hemelvaartsdag 4 mei, 	de Haan G. R. 
Bevrjdingsdag('s middags) 5 mei. 	 OVERLEDEN: Boonders,Pieter,oud 73 jaar, - - 

	 echtgenoot van Vriesman G. 
ovenstaande regeling brengt enige konse- Schut,Cornelis,oud. 91 jaarechtgenoot van 

iwenties met zich mee,00rdat de zomerva- Tjemkes,Lijsje. 
cantie is vervroegd en verlengd tot zes 
eken,is tegemoet gekomen aan de wens om 	- 	ADVERTENTIES. 

te komen tot een vakantiespreiding,d.ie het; 
bedrijfsleven reeds kent.De collectief 

Er is ruimte in de garage luitende bedrijven hebben hun vakanties 
reeds gepubliceerd en vallen samen met onze 	 voor n auto. 

schoolvakantie.Door de verlenging is het ï 	 Zuideinde 30 9 Br.in Waterland. 

liet meer mogelijk vervroegde vakantie voor 
lJw kind aan te vragen.Wij doen dus een drin- 
end beroep op hen,die niet vallen onder VAKANTIE C.PELS Jr. 

deze collectieve regeling bij hun werkgever 	In verband met de vakantie van mijn 
nu reeds hun vakantie 1967 te regelen. 

zoon Kees, van 2 t/m 17 sept.a.s. Verzoeken om vervroegde vakantie kunnen zal er alleen door mij gevent kunnen 
door ons niet meer in behandeling worden worden. Daar de bezorging wel enige 
genomen. De Hpofden der o.1.scholen. 	vertraging zal opleveren,wordt men 

verzocht zoveel mogelijk in de winkel 
= BRIDGECLUB' BROEK IN WATERLAND". == 

te halen. Gedurende gnoemde periode De competitie 1966-67 van de bridgeclub 
zal de wagen op iedere straathoek 

"Broek in Waterland" zal starten op vrijdag 
9 sept.a.s.Zoals gebruikelijk zal de avond 	staan,alwaar men de producten kan 

halen.Hopende op Uw aller medewer- begonnen worden met een ledenvergadering. 
king. De vergadering begint om 8 uur,de speel- C.Pels.Sr. 

avond om 8.30 uur. 
LAGENDA: 1.Opening;2.Verslag kascommissie; 
'3.Financieel jaarverslag;4.Mededelingen; 	BER KEFF, 	Laan 44 
5.Rondvraag;6.Sluiting. 	Het Bestuur. 	voor rijwielen en bromfietsen. 

100 % service. 
WORDT DONATEUR VAN DE BROE}R GEEENSCILA.P 


