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A 0 E N D A. 	 RAADSVERGADERING. 
15/9. Bijeenkomst Plattelandsvrouwen. 	.0p dinsdag 6 sept,1.1.vergaderde zoals in 
20/9-27/9-4/10 Klavérjastournooi. 	 alle gemeenten in ons land,de gemeenteraad. 
4/10. Bijeenkomst Ver, "Oud Broek" (leerkarnerDe agenda omvatte alleen een aantal benoe- 

13/10. Ledenvergadering NCVBO 	 mingen.De belangrijkste daarvan was uiter- 
15/10. Feestavond Klaverjasclub, 	 aard de benoeming van de wethouders,die in 

Voetbalwedstrijden. 	 de komende periode van vier jaren tezamen 
17/9. SDOB -Graftdijk (adop.) 3.00 uur. 	met de burgemeester het College van B.& W. 

SDOB -Purmerland(jun.) 4.15 uur, 	zullen vormen.Gekozen werden de heren J. 
18/9. SDOB - OSVcl (adsp) 	12.00 uur 	1Nierop(AlgBe1ang)en J.v.d.Snoek(Prot.Chr. 

SDOB 2 - Purmerland 3. 2.00 uur 	Gr.).Aan de niet-herkozen wethouder dhr. 
25/9. SDOB - JISP 	2.00 iur, 	 J.P.de Wit werd door de voorz.dank gebracht  

.voor het vele werk,dat hij gedurende een 
COPY GEVRAAGD. 	 lange tijd als wethouder voor de gemeente 

lu het zomerseizoen voorbij is,de blaadjes heeft verricht.De heer de Wit zette daarna 
aan de bomen weer beginnen te kleuren en de voorgeschiedenis van de wethoudersver-
iedereen zich gaat bezinnen over de komen- kiezing uiteen en gaf als zijn mening te 
de herfst-en winterperiole,willen wij alle kennen 9 dat door bepaalde partijen geen eer-
verenigingsbesturen nog eens graag opwek- lijk spel was gespeeld. Als lid van de land- 
en om ons zoveel mogelijk te voorzien van commissie werden benoemd de heren J.J.v.d, 

berichtgeving over hun verenigingen.0 weetS1uys en G.de Oud.e(door B.en W.is als voori-
het:onze kolommen staan te allen tijde(gra-zitter van deze commissie aangewezen dhr. 
tis)open voor mededelingen aan leden,ver- J.Nierop).Tot bestuurslid van de stichting 
slagen enz.enz.Doch niet alleen copy van "Het Broeker Huis' werd opnieuw benoemd del 
kerenigingsbesturen is welkom,00k alle par-heer P.Beets en tot gemeentelijk vertegen-
ticulieren,die iets op hun lever hebben, woordiger in de brandweervereniging de 
,waarvan zij denkendat kennisneming ook 	heer J.P.Mars. 
voor anderen van belang of interessant 
nodigen wij uit ons hun copy toe te zenden. 	 OUD - PAPIER. 

En geneert U zich vooral niet voor mogelj- Binnenkort zal er wederom een oud-papier- 
e stijl-of spellingsfouten-Mochten die 	actie worden gehouden door de ouderoomrnis- 

soms in een stukje voorkomen,dan haalt de sie van de o.l.school 1 en de meisjesver-
redactie ze er wel uit(en er is dan nie- eniging.De juiste datum is ons op dit mo- 
knancl,die dat ooit te weten komt!). 	ment nog niet bekend.Daarom een vriendelijk 
De redactie komt als regel bijeen des maan-verzoek :bewaart U oude kranten e.d.nog evei- 
dagsmiddag v56r het verschijnen van een 	tjes.Als het oude papier bij U teveel plaat 
nummer.Als U dus zorgt,dat Uw copy wordt in beslag gaat nemen,kunt U het ook mle-
afgeleverd voor zo'n maandagmiddag,kunt u veren bij de Heer ArTerpstra, Zuideinde 4. 
er bijna zeker van zijndat het in het rst-! 
olgend nummer wordt opgenomenHet adres 	 DOUCHES IN BROEKER HUIS. 

kroor aflevering van de copy is de brieven-':Met ingang van 1 oktober a.s.zal het d.ou- 
bus van het gemeenteuis. 	 :chen in het Broeker Huis uitsluitend kun - 

..====nen plaats vinden op donderdagavond van 
BRIDGE-CLUB. 	 19.00 tot 21.00 uur.De zaterdagse wasbeurt 

De Broeker Bridge-club is het nieuwe sei- komt hiermede te vervallenDe keuze is spe-
zoen j.l.vrijdag begonnen.Door het bedankenciaal op de donderdagavond gevallen ten 
van enkele leden is er weer ruimte gekomengerieve van hen,die na de training bij SDOB 
voor nieuwe leden.0 kunt zich daartoe op- behoefte hebben aan een warme(of koude) 
geven bij de Heer C.d.e Vries,café Concordidouche. 
TEL.206. De wekelijkse speelavond is op 
vrijd.ag,eveneens in "Concord.ia",aanvang 	WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEENSCHAP. 
20.30 .... ....... 



	

BEJAARDEN-SOCIETEIT. ==== 	:'ming die door de organiserende vereniging 
De Bejaard.ensociteit begint de wekelijkse zeer op prijs wordt gesteld.Keurmeesters wa-
bijeenkomsten weer op dinsdag 19 sept.a.s. ren Mevr.H.J.M.Sterk-Takes uit Monnikendam 
in de Leerkamer, om 2.00 uur. Het Bestuur en de Heer C.M.Bos uit Ymuiden.Er waren 
hoopt dan alle oude bekenden weer te kun- voor de leden 3  prijzen te winnen. 
nen begroeten.Nieuwe leden(liefst veel) 	le prijs: Bek8rtje:Winnaar P.Snieder te 
zullen van harte welkom zijn. 	 Broek in Waterland met Rex(wit) ZZG. 

----- - - _ 2e prijs:Medaille:G.Hoetmer te Br.in Water- 
500 miljoen gulden. --- - land met een blauwe Rus. ZZG. 

De spaarbank voor de Stad .Amsterdam(Uweet 3e prijs:Medaille:Jb.Honingh,Schellingwoude 
iwel,die spaarbank,die elke vrijdagmorgen 	met een witte Nieuwzeelander ZZG. 
met een bus aan de Parallelweg s±aat)be- Er was ook een Jeugdafdeling. 
reike onlangs een spaarkapitaal van 500 	Hier waren 2 prijzen te winnen* 
miljoen gulden.Dit7  feit werd aanleiding 	le prijs: Medaille: Vera Schut met witte 
tot een feestelijke gebeurtenis.De spaar- Nieuwzeelander ZZG. 
bank betrok daarin de kinderen,die op de 2e prijs:Medaille: A.Slagt Lz. met klein 
.datum van het behalen van dit kapitaal ge-Chinchilla ZG. 
boren waren in Amsterdam of in de gemeen- Verdere uitslagen wami: 
ten,waarin de spaarbank werkzaam is,Nu is P.v.d.Sluys,Amsterdam,Vl.Reus wit ZZG - ZG. 

in'een gemeente als de onze een geboorte van P0Snieder,Br.in W. Vl.Res wit ZZG-2x ZG-
een baby niet een dagelijkse gebeurtenis, 1xGG,met Rex wit 1xZZG, 5xZG en 2xGG. 
dus moest worden nagegaan,welke baby het G.A.Schrazn,Mon'dazn.Vl.Reus wit lxG, 
dichtste bij die datum(29 juli)geboren was.Ho1landers blauw. GG,driekleur GG. 
In Broek bleek dit te zijn Marcus van El. A.Siebel,Ransdorp.Vl.Reus wit ZZG. 
Al deze baby's werden met hun moeders uit.-Jb.Honingh,Sch'woude,Vl.Reus Kon.grijs 2xGG 
genodigd voor een bijeenkomst in het kan- witte Nw.Zeelander 1xZZG-1xZG-2xGG en met 
toor van de spaarbank.Zij werden netjes 	Rex wit 1xZG. C.Kaars te Marken.Vl.Reus 
van huis opgehaald en weer thuis gebracht.Qranje,1xzzG_1xzG_1xGG.J.Horden Katwoude 
Ook de burgemeesters waren uitgenodigd om Loth.Zwart ZG.:P.Beunder,Warder,Groot Chin-
aanwezig te zijn.Welnu,het is een byzonder chilla 5xZG-1xGG-lxG, :Dr.C.S.D.de Heer, 
leuke ochtend geworden.0 moet zich voor- Sch'woude,California 1xGG-lxG. :Jb.Joosten 
steilen,dat op het toneel in de cantine 	Ransdorp:Rode Nw.Zeelander lxGG - 2xG. 
zotn 45 plastic babybadjes stonden opge- K.Tuin,Br.in LRex wit,ZZG lx ZG-lxVG. 
steld met in elk daarvan een lawaai-makendB.Snieder Mon'dam. Rus zwart VG. :G.Hoetmer 
kand.je.Een kraamverpleegster liep af en 	Br.in W. Rus zwart ZZG en ZG.Rus blauw 
aan met natte en droge luiers.Tussen het 1xZZG-4xZG--lxG. P.Roos,B.i.W.Kleurdwerg GG. 
gekrijs door hield de directeur van de 	:C.de Vries B.i.W.Pool Roodoog,ZZG-3xZG-GG 
spaarbank een speech,hetgeen niet meeviel. Jeugd-afdeling: 
Wat iedereen wel verstond,was,dat de spaai'-J.Kaars-Marken.Vl.Reus Oranje geen bekr. 
bank besloten had om aan ieder van deze 	J.Horden-Katwoude.Loth.zwart GG. 
baby's een spaarbankboekje te geven met :'V.Schut Br.in W. Witte Nw.Zeelander ZZG 
een inleg van f 100.-- en dat iedere bur- :N.Schut 	 ZG 
gemeester een bedrag kreeg ter besteding C.Schut 	" 	" 	" 	" 	GG 
voor een goed doel in zijn gemeente.En van H.Schut 	" 	 It 	II 	t? 	VG 
de hoogtepunten was,dat de burgemeesters A.Slagt 	" 	Kl.Chinchilla 2x ZG 
met  hun®baby op de armen op de foto moes- 	 2xGG - lxG. 
ten.Er werd wat onwennig met de kinderen E.Schurink Mon'dam. Kleurdwerg VG. 
gesold.maar alles kwam toch terecht.Voor- 
zover wij hebben gehoord is iedre moeder 	 BURGERLIJKE STAND. 

tenslotte ook weer met haar eigen kind 	GEBOREN: Catharina Geertruida,dochter van 

naar huis gegaan!! Koffie,gebak en een 	G.Verwey en van J.C.M.Heijnis.; Sandra, 
glaasje kandeel verhoogden de feestvreug- dochter van G.Buitendam en van W.Blakborn., 

de evenals een figuur,die rondliep in een ees jan,zoon van J.Bos en E.Wietsma. 
costuum,hetwelk de boekhouder van despaar4TRO 	Arie Kok,oud 20 jaar en Jannetje 

bank zo'n honderd jaar geleden had gedra- 	onk, oud 17 jaar. 
gen.Ook zijn bureau was aanwezig:een hoge OVERLEDEN: Elisabeth de Wit,echtgenote van 

lessenaar,waar hij indertijd aan stond te 	H.Wortel, oud 59 jaar. 

schrijven. Wij  wensen de spaarbank voor de 
Stad. Amsterdam ook op deze plaats geluk 	 ADVERTENTIES.  
met het behaalde resultaat en willen gaar- 
iie onze dank uitspreken voor de geste om 	Wie heeft mijn jasje gevonden ? 
ook endeen in de feestvreugde te laten 	Ik heb het verloren tussen mijn huis 
delen 	 en de kleuterschool.Het is bruin 

geruit. 	 Teunvan Dongen 

	

PLUIMVEE-EN KONIJKENRDUDERSVERENIGING. 	 WaenEouw 80 
De aangekondigde Jongdierendag van konijnen 
te Broek in Waterland gehouden op zaterdag 
20 aug.j.l.is niet alleen door de inzen- 
ding van 89 dieren doch bovendien door de 	BER KEFF, 

',kwaliteit van de ingezonden dieren een 	 Laan 44 

groot succes geworden.Er was jammer genoeg 	voor rijwielen en bromfietsen. 

heel weinig publiek om te kijken.De door de 	100 % service. 
Heer T.LBruyn beschikbaar gestelde keur- 
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