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BkOEKER- GEMEENSCHAP 
OP.GAAN VAN D12 STICHTING DE DRO!IÇPP. GEMEENSCHAP*  

A G E N D A 	 de overige schoolvakanties: 
21 okt.0iipapier-aktie Zuiderwoude 	Herfstvakantie: 1,2 en 3 november 1967 

:2-5okt.Kerkconcert Zuiderwoude 	Kerstvakantie: 22 december 1967 tot en 
NOVIB-COLLECTE 	 met 3 januari 1968. 

In de week van 25 - 29 oktober a.s. 	:Paasvakantie: 11 april tot en met 19 

wordt in het gehele land een collecte 	 april 1968 
gehouden ten bate van de NOVIB. Deze 	: Pinkstervakantie:3 en 4 juni 1968 
afkorting staat voor "Nederlandse Orga- Zomervakantie: 1 juli tot en met 12 au- 

: 
:nisatie voor Internationale Bijstand". 	 gustus 1968. 

Wellicht ten overvloede z Deze organisatie zet zich in voor het 	 ij vermeld dat 

verlenen van hulp aan ontwikkelingsian- de hoofden der lagere scholen verzoeken 
den. Uiteraard zullen onze gemeentenaren:°m extra zomervakantie niet in behande-
niet willen achterblijven bij de daad- ling zullen nemen! 
iwerkelijke verlening van ontwikkelings- 
hulp in het diepe besef verantwoordelijk ==NIEUWE ONDERWIJZERES O.L.S.II=== 
heid te willen dragen jegens onze honge- Met ingang van 1 oktober 1.1. is benoemd: 

rende medemens van welke kleur, ras, 	tot onderwijzeres aan de o.l.school te 

religie of nationaliteit ook. Daarom 	:Zuiderwoude mej. H.J.Visser te Amsterdam- 

wordt een dringend beroep gedaan op aepN00I'd Wij vertrouwen, dat zij zich 
om zich op te geven als collectrice of : spoedig in Zuiderwoude thuis zal gevoelen. 

collectant voor dit doel. Men wordt 
vriendelijk verzocht zich daartoe aan te: 	HET PAND LEETEINDE 4 - 6 

:melden bij mevrouw te Boekhorst, aral- 	 (vervolg) 

ilelweg 23,  tel. 292. 	
Deze drievoudige bewoning heeft voort- 

-- geduurd tot in deze eeuw, tot het huis, 

	

KOLLEKTE ST.-NICOLAASFEEST 	uitgewoond en zeer vervallen, in handen 
Reeds nu willen wij Uw aandacht vestigen: van een sloper raakte. ttor "Hendrick de: 
op de Sint Nicolaaskollekte, die in de Keyser" is hét toen op het nippertje 
week van 30 oktober tot en met 4 novem- gered. Het huis, dat er nu als een bouw-
ber a.s. zal worden gehouden. In de vol-: val bijstaat, is altijd beschouwd als 
gende editie zullen wij hierop nog nader: een van Broek's interessante en belang- 
terugkomen. 

	

	 rijke gebouwen. Het wordt dan ook tel- 
Het bestuur van de ver. kens weer vermeld in de litteratuur: van 

	

"Volksonderwijs" afd. 	:Arkel en Weissman wijzen erop in hun 
Broek in Waterland. 	standaardwerk over de Noordhollandse 

GEVONDEN VOORWERPEN 	Oudheden, van 1897; het is opgenomen in 
Reeds geruime tijd bevindt zich in de 	de Voorlopige Monumentenlijst van 1921; 
o,l.school 1 een aantal kledingstukken evenals in de Geillustreerde Monurnenten- 

en schoeisel, afkomstig van lagere 	beschrijving van 1953. Het belang van 
schoolkinderen of andere kinderen, die : het pand wordt nog eens onderstreept 
lid zijn van de gyrnnastiekvereniging* 	door een dezer dagen verschenen artikel 

Willen de ouders thuis eens nagaan of er van H.Janse, architect bij de Rijks-
iets zoek is? Het betreft voornamelijk dienst voor de Monumentenzorg, in het 
gymnastiekkleding, gymnastiekschoeisel Bulletin van de Koninklijke Nederlandse 

en laarzen. 	 :Oudheidkundigen Bond. Daarin wordt er 
nog eens op gewezen hoe zeldzaam deze 

	

===VAKANTIEREGELING ONDERVIIJS=== 	monumenten van Noordhollandse houtbouw 
Voor hen die vroegtijdig hun zomervakan zijn geworden. En het aantal neemt nog 
tie bij hun werkgever dienen aan te vra- altijd af. 
gen, publiceren wij hieronder de data 
van deze vakantie, alsmede de data van . 



AANBESTEDING HAVENRAK 
Zoals in ons voorlaatste nummer is aan-
gekondigd heeft op 5 oktober 1.1. de 
aanbesteding plaats gehad voor het uit-
voeren van werkzaamheden in het uitbrei-: 
dingsplan Havenrak. 	- 
Er is door elf aannemers ingeschreven. 
De hoogste inschrijving kwam van het 
aannemersbedrijf Verheul te Haarlem 
(f.37k000,--). De laagste inschrijfsom 
(f.328O18,--) was vermeld zowel op het 
biljet van J.van Waveren als van P.Zek-
veld te Heiloo. 
De gunning is aangehouden en zal binnen-: 
kort aan de belanghebbenden bekend wor-
den gemaakt. 

FANFARE-CORPS ZUIDEPWOUDE 
I.OUD-PAPIER-AKTIE 	 KONINGIN WILHELMINA FONDS == 

Het bestuur van het fanfarecorps "Zul- 	===AFDELING BROEK IN WATERLAND=== 

derwoude" heeft gemeend wederom een 	De opbrengst van de onlangs gehouden 

oud-papier-aktie te organiseren en wel : collecte heeft f.193,48  opgebracht. 
op de zaterdag 21 oktober a.s. 	 Niettemin een goed resultaat, gezien het 

Wij verzoeken Uom het papier te bunde- grote aantal leden welke het K.W.F. in 
len en het klaar te zetten, opdat de 	Broek in Waterland heeft en waarbij niet: 

i personen die het op komen halen het zo is gecollecteerd. 
mee kunnen nemen. 	 Alle collectrices (collectanten) wil ik 

Dus zaterdag 21 oktober OUD-PAPIER-AKTIË namens het Koningin Wilhelmina Fonds 
Bij voorbaat onze vriendelijke dank. 

 
: hartelijk dank zeggen voor de door hen. 
verleende medewerking, welke zoals ieder: 

II.K
-
iRKCONCRT ZUIDiRVJOUDE jaar weer spontaan aangeboden werd. 

Het ligt in de bedoeling om op woensdag 
25 oktober een concert in de kerk te 	 R.Brugman, 

organiseren  met medewerking van de zang-: 	 namens het bestuur 

vereniging uit Broek in Waterland o.l.v. 	 van voornoemde afdeling. 

J.Kaat en de organist Schultz. 

Het Bestuur. 

===UITSLAGEN KLAVERJASCLUB 
1. C.den Rooijen 	 5614 
2. mevr.Boon 	 551+3 
3. D.Lof 	 51+89 
1+. A.Nooij 	 5+21 

:5. C.Meijer 	 531+5 
6. J.H.W,Wallroth 	 5320 
7. R.Verhoef 	 5302 

:8. H.Tuin 	 5271 
9. J.Beunder 	 5206 
10.mevr.Tjemkes 	 5061 
11.H.Tjemkes 	 5056 
12.mevr.Schut 	 1+91+3 

;Laagste: G.Meijer 	 2961+ 
:Marsenprijs: J.Beunder 	1+ marsen 
Verrassingsprijs:T.Schreuder 3976 

VOOR MIDD2NSTANDERS 
Op • verzoek van het Centraal Institi 
voor het Midden- en Kleinbedrijf v 
gen wij gaarne de aandacht van onz 
middenstanders op dit Instituut. W 
kan  dit Instituut voor hen doen? H 
geeft bedrijfsadviezenover alle m 
lijke onderwerpen. Daarnaast biedt 

:ook de mogelijkheid.om bepaalde cu 
sen  te volgen. Bijvoorbeeld over 
nemersbeleid in het winkelbedrijf" 
over "Assortjmentsbeheer". 
Het komt ons voor, dat de middenst 
ook in onze gemeente voortdurend b 
moet zijn op nieuwe ontwikkelingen 
ideeen. Deze adviezen èn cursussen 
nen daarbij een belangrijk- hulpmid 
zijn. Het adres van het Instituut 
Burgemeester Hogguerstraat 1183-11 
Amsterdam (Slotermeer); tel. 020-1 

BURGERLIJKE STAND 
geboren: CarTn Carla Caroline, doe' 

van D.J. Compaan en N.C. 

ADVERTENTIE 

BER KEFF 
Laan 1+LF 

voor rijwielen en bromfietsen 

100% SERVICE 


