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AGENDA 	 ==Pluimvee- en Konijnenhoudersvereniging 
21 sep Vergadering gemeenteraad 	 in Broek in - 
5 okt Ouderavond o.l.s.I er1and. 

Voetbalwedstrijden: 	 Zaterdag 2 sep werd op de boerderij van 
16 sep SDOB - EVC2 2.00 sch.r.JBvdBeek 	de heer T.VI.Bruijn de JOngdieren.dag 1967 
Beëmster a - SDOB a +.15 ". " JL Schouten van konijnen gehouden,georganiseerd door 
Purmerend d - SDOB c 4.15 	A Verhoog de Pluimvee- en Kpnijnenhoudersver.Broek 
17 sep 	 in .t'Jaterland en Omstreken. Het is jammer 

:. Flamingo's - SDOB 2.30 	LP deVries dat.er  weinig publiek was om te kijken. 
SDOB. 2 - Oudendijk 2 2.00 	11 Lelie 	De door de heer T.W.Bruijn,Havenrak 11, 
Oosthuizen 5 - SDOB 3 10.00 SJ Jorritsma alhier, beschikbaar gestelde schuur is 

., SDOB k - EVC 6 10.00 	J Visbeek.. alle jaren weer een tegemoetkoming die 
SDOB - Oudendijk 12.00 jun.JAvVlaanderen  door de organiserende vereniging zeer op 
23 sep 	-- 	 -------- - prijs wordt gesteld. Er waren voor deze 
Purmersteijn 2 - SDOB 2.30 	M Melief 	dag 13k dieren ingeschreven (een record 
SDOB a - Ilpendam a 3.00 adsp. 	 aantal),die werden beoordeeld door keur- 
SDOB c - Purmersteijn d 4.15 adsp. 	meester Joh.Broekhuis uit Leiden en Mw 
2+ sep 	 H.J.M.Sterk-Takes uit Monnickendam. 
SDOB - Landsmeer 2.00 	JH Rooks 	Bij de leden werd kampioen een Alaska ZZG 
IVV 5 - SDOB 2 12.00 	R Heurter van de heer Th.Kopel' uit 0udendijk.Tweede 
SDOB 3 - IVV 6 10.09 	T.Vos 	werd A.Slagt met een klein Chinchilla ZZ 
OFC 5 - SDOB 1  12.00 	CJ vt.Veer 	Broek in Vfaterland.Derde een wit Wener 
Purmersteijn 3 - SDOB 12.00 juni 	 ZZG van de heer P.Roos,Broek in Waterlanï. 
SDOB b - Beenister b 12.00 adsp. 	 Bij. de Jeugdklassen werd kampioen Jb.Kaai 

ij Telefbon Rijkg politie 	 met rode Nieuw Zeelander ZG uit Marken. 
Tweede werd een witte Nieuw Zeelander ZO: De aandacht wordt er op gevstigd,dat 

het telefoonnummer van de postcommandant van Nelleke Schut,Broek in Waterland.  
Verdere resultaten waren: C.Kaars,Marken der Rijkspolitie,de heer P.A.v.cI.Doel, 

thans luidt: 2. - 	 Vlaamse Reus (Oranje) ZG;Jb.Honingh,SchL- 
_ 	 . 

lingwoude,Vlaamse Peus(gr]js)2XZG,wltte 
Raadsvergadering === 	Nieuw Zeelander IxZG,lxG, Rex(wit)1xZG, 

De Raad zal bijeengeroepen worden voor een IxGG; P.Snieder,Broek in Waterland, 
vergadering op 21 september a's. Als 	Vlaamse Reus(wit)IxZG en 2cGG, Rex 3x 
punt van behandeling- waarbij een relatief ZZG,IxZG en 3xGG;G.A.Schram,Monnickendam, 
groot aantal inwoners van deze gemeente 4xZG,2xGG, Hollanders IxZG,1xGG; A.Siebel, 
zijn betrokken,staat op de agenda het ver-Ransdorp,Vlaamse Reus(wit) 5xZZG,2xZG en 
lenen van een voorschot aan de woning- 	3xGG; J.Harden,Katwoude,Lotharinger(21srt) 
bouwvereniging "Meerveld". Met dit voor- 1xZG,1xGG;Jb,Horden,Katwoude,Lotharinger 
schot wordt de woningbouwvereniging in 	(zwart)IxZG;C.Schut,Broek in Waterland, 
staat gesteld om ingrijpende herstel- en.. Vitte Nieuw Zeelander 2xZcG,5xZG,3xGG en 
verbeteringswerkzaamheden aan haar Wo- 	lxG;C.S.D.de Heer,Schellingwoude met Ca- 
ningbezit uit te voeren. Als de raad met Iifornian(zwart),1xZG,4xGG en 2xG;P.Roos. 
een en ander accoord gaat,is het streven Broek in Waterland met Wener(wit)IxZZG, 
van het bestuur eindelijk met succes be- 2xZG,IxGG,Kleurdwerg IxZG en IxOG; 
kroond.Het heeft inderdaad nog al lang 0.de Vries,Broekin Viaterland,witte van 
moeten duren,voordat deze zaak in kannen Hatat IxGG;J.Joosten,Ransdorp,Pode Nieuv 
en kruiken was. Laten wij hopen,dat na de Zeelander 2xZG,3xGG en lxG;Th.Koper,Ou-
restauratie men nog vele jaren met ple- dendijk met Alaska(zwart)3xZZG,6xZG,2XGG 9  
zier in de Vlagengouw zal wonen. 	 Pool Blauwoog IxZG;A.Slagt,Broek in 

terland,kleine Chinchil.la IxZZG,7xZG,3x 
GG,Hollandez'1XG4L.van de Beek,Broek in* 



Vlaterland,kleirie Chinchilla 3xZG; 	breidingsplan een nieuw bankgebouw te 
B.Snieder,Monnickendam,Rus(zwart)IxZZG, doen verrijzen.Als nu o)k nog het nieuwe 
3xZG en 2xGG;K.Tuin,Broek in Waterland, wijkgebouw van het Groene Kruis op korte 
Rus(zwart)lxZG en lxG;G.Hoetmer,Broek ixtermijn kan worden verwezenlijkt,zal de aan- 
Waterland,Rus(zwart)1xG;J.Pilon,Mon 	blik van onze nieuwe wijk wel grondig ver- 
nickendam,Rus(zwart),5xG. In de jeugdaf- anderen.Het heeft allemaal nogal wat 
deling waren de resultaten:N,Schut,Broekvoeten in de aarde gehad,maar nu kunnen 
in Waterlandwitte Nieuw Zeelander 1xZG; dan deze voeten worden vervangen door 
V.Schut,Broek in Viaterland,witte Nieuw heipalen. 
Zeelander ZG;C.Schut,Broek in V1aterland, 
witte Nieuw Zeelander GG;H.Schut,Broek 	

NUTSBIBLIOTHEEK  

in Waterland,witte NieuwZeelander ZG; 	
Zoals vele lezers reeds gemerkt hebben, 

Jb.Kaars,Marke,Rode Nieuw Zeelndei ZG•15 het nieuwe seizoen weer begonnen.De 
`nieuwe volledig bijgewerkte  ijgewerkte catalogus is 

dieren bleven buiten een bekroning. Er uitgekomen en er is weer een aantal nieu-

bleven van de 13k dieren 19 dieren bui-:we boeken in de collectie opgenomen. 

ten een bekroning, hiervan waren 3 
die-:De bibliotheek is gevestigd Laan 24 en is 

ren niet ingezonden. 	 elke maandagavond van 7-8 uur geopend. 
Nieuwe lezers zijn van harte welkom. 

Uitbreidingsplan Havenrak  JATERSCHAP DE BROEKERMEER 
Het is wellicht goed U eens op de hoogt 
te stellen van wat er in de nabije toe- :Het dagel 

	tuur van het waterschap 

komst in het uitbreidingsplan Havenrak De Broekermeer maakt bekend,dat op 
gaat gebeuren,De voortgang van deze 	_zaterdag 30 september 1967 SCHOUW 
zaamheden is nogal wat vertraagd gewor- :zal worden gehouden over het afsteken en: 
den,maar het ziet er naar uit dat er nu :krozen van alle kavel- en wegsloten,als-

weer schot in komt.Bjnnenkort zal de aax 2Ok over bruggen,dammen en pompen,over de 

besteding plaats vinden van een aantal :nummering der kavels en over de binflen

werken,w.o. verdere aanleg van de riole 

 
berm van de v6rdijk. 

ring,het graven van de gehele achter- 	 Het dagelijks bestuur voornoemd, 

sloot,het ophogen van een gedeelte ter- 	 de secretaris, 	de dijkgraaf, 

rein en het aanbrengen van nieuwe stra- 	 C.Leegwater 	J.van Yperen 

ten.Tevens zal dan ook het zo lang ver-:--  
beide parkeerterrein gereed worden ge- 	 RUILING 

maakt.Deze aanbesteding vindt plaats op 	eboden vrij huis 	kamers, keuken, 

5 oktober a.s. Hopenlijk kan kort daarna badkamer, grote zolder, schuur, voor- en 

met de werkzaamheden worden begonnen.De 	tertuin f.130 ,-- per maand, Kamper, 

zijn technisch tamelijk ingewikkeld.Zo 	oelieweg 25,Amsterdam-N-. 

zullen b.v. enkele leidingen onder de 	 huis in Broek in Waterland (ook 

Prov.weg moeten worden doorgeperst om 	VJagengouw). 

waterafvoer naar de Zesstedenvaart moge- 	 - 
lijk te maken.Ook in het achter het uit- 	===BURGERLIJKE STAND 
breidingsplan gelegen weidegebied moe- geboren:Edwin_Nico,zoon van J.H.van Gog 

ten een aantal voorzieningen worden ge- en A.Hoogeboom. 
troffen voor de waterhuishouding. Als 	getrouwd:VJillem Pronk,oud 27 jaar en 

ophoging e.d. gereed zijn,kunnen ook de :Aagje Splinter, oud 23 jaar; 
bouwactiviteiten weer voortgang vinden. Roelf Rozenga,oud 24 jaar en Christina 
Zo als de bouw van ik woningen door de Smeenk,oud 22 jaar. 

fa.Vérsteijne.Ook ten aanzien van de  
van woningwetwoningen is de kans weer 	eerstvolgende avond-spreekuur van de 

iets groter geworden.Verwacht mag 	 zal zijn op maandag 18 sep- 

dat binnen niet al te lange tijd gestart :tem1' a.s. van 19.30  tot 20.30 uur. 

kan worden met 7  woningen.Een ander nr 
bouwproject is ook de moeite van het ver-- BER KEFF, Laan kk, 
melden waard.Het Bestuur van de Boeren- voor RIJWIELEN EN BROMFIETSEN 
leenbank is nl. voornemens in het uit- 	i00% service! 

Binnenkort wordt door het bouwbedrijf A.J.H.Versteyne jr. aangevangen met de 
bouw van ik fraai gelegen woningen in het uitbreidingspLan. "Havenrak". 

De oppervlakten van deze woningen zijn + 6,50 x 7,80 meter en bevatten: 

Parterre: hal - gang - toilet - grote woonkamer - tuin. 

le etage: 3 slaapkamers met veel kasten - badkamer met douche, wastafel en toilet. 

2e etage: een grote zolder met dakraam. 

De koopprijzen zijn als volgt: 
met of zonder garage f.53000,-- tot f.59,500--  K.K. 

Voor nadere inlichtingen: Makelaarskantoor P.I'1.Admiraal, 
Straat van Messina Ii 
Amstelveen. tel.02964-19528 


