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A G E N D A 	 === JEUGDVERKEERSSCHOOL == 

30 okt.Jaarvergadering gymnastiekver- 	Op dinsdag 7 november 	zal de Jeugd-- 

• eniging Sparta. 

	

	 verkeerssehool van het Verbond voor Vei- 

30 okt.- 1+ nov.Collecte Sint-Nicolaas- 

 
lig Verkeer standplaats innemen te Broek; 

	

feest. 	 :in Waterland. Evenals enkele jaren gele-.: 

15, 16 en 17 dec.tentoonstelling van 	den zal de school worden opgesteld op 
pluimvee en konijnen in Concordiailet parkeerterrein voor het voetbalveld.:  

18  dec.Markt om 7  uur 's avonds in de 	:De bij de school behorende instructeurs 

• schuur van H.Kubbe,Zuideinde 30. zullen de kinderen van de hoogste klas-
23 jan.Prijsuitreiking en trekking ver- :sen der lagere scholen les geven in prac- 

loting in Concordia. 	 tisch verkeer. Daartoe beschikt deze 
rijdende school over autootjes en fiets- 

NOVIB-COLLECTE 	 :jes. Voorts over verkeersborden in 

In deze week wordt gehouden de collecte miniatuur. 
ten bate van de NOVIB. In onze vorige 	Er zal een circuit worden uitgezet, 

editie hebben wij een oproep geplaatst 	waarop de kinderen mogen rijden onder 

voor collectanten. Zegge en schrijve 	het toeziend oog van de instructeurs. 

:n aanmelding is daarop binnengekomen. Het is te hopen, dat het op 7 november 
Hulde voor deze vrijwilligster, maar 	mooi weer zal zijn, opdat deze lessen 

wi  vragen ons toch wel af waarom deze 	zo goed mogelijk tot hun recht komen. 
oproep zo bitter weinig weerklank heeft :Belangstellende vaders en moeders mogen 

gevonden. Het woord ontwikkelingshulp 	:natuurlijk langs de kant komen kijken. 

is tegenwoordig niet van de lucht. 
Iedereen ziet wel in, dat de tegenstel- 	==STIEKVERENIGING SPARTA 
:ling tussen de arme en rijke landen 	Maandag 30 oktober 	om 8 uur zal in 
niet mag blijven bestaan. Alle politie- de gymnastiekzaal van de openbare lagere: 
:ke partijen dringen er bij de regering 	school onze jaarv -adering worden 
op aan meer geldmiddelen voor de ontwik- gehouden. Gaarne verwachten wij alle 
:kelingsianden beschikbaar te stellen, 	leden op deze vergadering. 
Maar wat doen wij zelf? Het is misschien; 
goed hier een misverstand, zo dat er 	

Namens het bestuur, 
mevr.M.T.Gales-Hendriksen, 

mocht zijn, uit de weg te ruimen. Het  secretaresse. 
gaat thans niet om een actie zoals "Eten 	

-  

voor India". Bij deze actie stond een 
acute hongersnood midden in de belang- : Zoals we in onze vorige editie ree .s 
:stelling en daar moest in voorzien wor-  
den. Wat de NOVIB wil, is iets anders 	

hebben gemeld zal van 30 oktol:er tot en 

' 	
met + november a.s. de jaarlijkse Sint- 

nl. geld beschikbaar stellen voor het 	Nicolaascollecte worden gehouden. 
uitvoeren van een aantal projecten,  
waardoor de mensen in de onderontwikkel- Uit de opbrengst van deze collecte zal 
de landen zichzelf beter kunnen helpen. de viering van het grote kinderfeest 
:Bijvoorbeeld aanleggen vdn een stuwdam 	

op de openbare kleuterschool en de 

voor betere bevloeiing van landerijen, 	
openbare lagere school 	worden bekos- 

:het stichten van landbouwscholen,ver- 	
tigd, alsmede intocht van de Goedheilig-: 

:betering van pluimveeteelt enz. enz. 	
man. 

Wellicht vindt U in het bovenstaande 	
Opdat Hij zijn goede gaven met milde 
hand kan uitdelen, komen aanstaande week: 

alsnog aanleiding om te zeggen: ik wil  ij 
ook meedoen. Wendt U zich dan ten spoe- de collectanten en collectrices b 

	U 
aan de deur voor Uw gave. Het is,dachte 

digste tot mevrouw te Boekhorst, Paral- 
lelweg 23, telefoon 292. 	

wij,overbodig deze collecte in Uw aandacht 
aan  te bevelen !? 

.... -Namens- 



Namens het bestuur van de 	bij de begraafplaats in Broek, bij de 
afdeling Volksonderwijs, 	pastorie en langs de Burg.Peereboomweg. 
H.W.,Eppenga,voorzitter. 	De aandacht was natuurlijk in de eerste 

plaats gericht op die bomen, welke bij 
===PLUIMVEE- EN KONIJNENHOUDRS- 	omvallen gevaar zouden betekenen voor 

VERENIGING BROEK IN WATERLAND 	het verkeer. Maar ook een aantal bomen 
EN OMSTREKEN.== 	 op voor het verkeer niet-hinderlijke 

:Zeven leden van de Pluimvee- en Konij- :plaatsen zijn verdwenen. Zo bijvoorbeeld 
nenhoudersvereniging Broek in Waterland op het eilandje in het Havenrak, waar 
en omstreken hebben dieren ingezonden 	een gehele rij sneuvelde. In Zuiderwoude 
op de Jongendieren tentoonstelling 	werd een keet weggeblazen, waarin 
Ornithophilia van pluimvee duiven en :machinerieen van een loonwerker stonden. 
konijnen gehouden in de Bernhardhal van Ook een kapberg moest het daar ontgelden. 
de Jaarbeurs te Utrecht van 1+  oktober 	Het waren enige angstige ogenblikken, 
tot 7 oktober, 	 toen de ijzeren kap-platen nog maar los- 
De volgende resultaten werden behaald: :jes hingen te bungelen en elk moment 
L.Slot, Oosthuizen, met Hollandse wit- naar beneden konden vallen. Gelukkig is 
kuif Knel, 2 x ZG - 1 x GG - 1 z G. 	alles goed afgelopen. Persoonlijke onge- 
Mevr.H.J.M.Sterk-Takes, Monnickendam, 	lukken hebben zich niet voorgedaan en de 
met krulduiven gekapt, 2 x ZG .-2 x GG. 	aangerichte schade is beperkt gebleven. 
C.van Noord,Pansdorp, met Oud-Hollandse Maar een bijzondere belevenis was het 
Tuimelaarsduiven, 2 x ZZG - 3 x ZG - 	 zeker 
1 xGG. ===VUILNIS-OPHAALDIENST== 

:Afdeling konijnen: 	 Hoewel wij dat reeds meermalen hebben 
A.Siebel, Ransdorp,Vlaamse Reus (wit) 	gedaan, is ons opnieuw gevraagd onder Uw: 
IxZG - 1xGG. aandacht te brengen, dat nog tamelijk 
Mevrouw H.J.M.Sterk-Takes, Monnickendam,:veel inwoners niet beschikken over een 
met Engelse Hangoor 2 x ZG en met 	uniforme vuilnisemmer. Het huisvuil 
Angara 1 X ZG. 	 wordt nog vaak aangeboden in teilen en 

:Jb.Joosten, Ransdorp, met Rode Nieuw 	irkken, soms met scherpe kanten eraan, 
Zeelander, 1 x ZG - 1 x G. waardoor het personeel van 	rinigings- 

:A.Slagt,Lz., Broek in Waterland,met 	dienst extra gevaar loopt. Bovendien 
klein chinchilla 2 x GG. 
Th.Koper, Oudendijk, met Alaska, 1 x GG stagneert hierdoor het werk, want de :vuilnisauto is speciaal berekend op het 
en met een Trio 268 punten. Pool Rood- : standaard-model van de vuilnisemmer.Het 

:oog ZG. 
Er werden hier 10 prijzen gewonnen. De gemeentebestuur heeft indertijd geen 
afdeling Broek in Waterland houdt haar dwang willen opleggen om deze standaard-: 

emmers aan te schaffen. Gehoopt werd,dat: 
tentoonstelling zelf van 15 - 17 decem- 
ber a.s. in café Concordia te Broek in geleid1ijk aan alle inwoners uit Vrije 

:beweging wel tot een dergelijke aanschaf 
Waterland.  zouden overgaan. Helaas moet thans gecon- 

stateerd worden, dat nog te velen zich 
==BURGERLIJKE STAND=== 

doen daarom 
geboren: Peter, zo 	van R.H.Verhoef 	

behelpen met sr.rogaat., Wij  

en P.T,A,Klotz, 	
nog eenmaal een dringend beroep op 
degenen, die het aangzat om thans op kortê 

Nicolaas Adrianus Petrus, zoon termijn een standaard-emmer te kopen. 
van P.G.S.Smit en M.A.Neefjes. Pichard Remon, zoon van J.Bak- Zij zijn verkrijgbaar ter gemeente-secre- 

tarie tegen betaling van f,10,-- per 
ker en M.Lof. emmer. 
Cornelis Jacob, zoon van G.Mul- Vanaf 1 januari a.s. zal de ophaaldienst 
der ei .Jansen. alle kisten, bakken, teilen e.d. beschou- 

:overleden:Gerardus Brinkman, oud 78 jaar: alle als vuilnis en ze dus gewoon meene- weduwnaar van D.E.Seijmonsber- men! 
gen. 

:BER KEFF 

Laan LfLf 

Voor rijwielen en bromfietsen 
100% service 

==AVOND-SPREEKUUR BURGEMEESTER==-- 
Het eerstvolgende avond-spreekuur van de 
burgemeester zal worden gehouden op 
maandag 6 november a.s. van half acht 
tot half negen. 

==STORM OVER WATERLAND 
De storm, die vorige week dinsdag in 
alle hevigheid over ons land waaide, 
:heeft ook onze gemeente niet onberoerd 
gelaten. De gemeentelijke werklieden 
hebben de gehele dag (en ook nog daarna!) 
hun handen vol gehad aan het verwijderen 
van omgewaaide bomen en stukken van 
bomen. Ook zijn enkele bomen geveld, 
waarvan het duidelijk was, dat ze elk 
ogenblik konden omgaan. Bijvoorbeeld 	: 


