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A G E N D A 	 vermoedelijk in de maand oktober de film 
:l'+ sep.Uitzending "Leve juffrouw Canne- in Broek worden vertoond.Om echter alle 

bier" 	 liefhebbers in de gelegenheid te stellen 
9-10 okt.Bevolkingsonderzoek t.b,c. 	de film te zien zal wel meer dan één 
:29-30 nov.-1 dec.Tentoonstelling pluimveevoorsteliing noodzakelijk zijn,want wan- 

en konijnen. 	 neer U de televisie-uitzending gezien 

==WIJKGEBOUW "HET GROENE_KRtJIS"=== 	
:hebt,zult U ongetwijfeld behoefte hebben 
.aan  een tweede vertoning. Er is namelijk 

:De afdeling Broek in Waterland van de ver- 
 zoveel te zien, dat men na een keer de 

:eniig "Het Groene Kruis' komt in de fi: gedachte heeft de helft niet gezien te 
:nanciering van het wijkgebouw een bedrag hebben. De heer Eppenga kan dit bevesti- 
tekort van j.2500,--. Zoals wi.j reeds gen, want hij heeft enkele weken geleden 
in en vorige editie hebben gemeld ZOU 	de film gezien en kwam tot de ontdekking 
'het oestuur zich beraden over de mogelij1- .dat hem veel is ontgaan Hoe de musical 
:heden om dit bedrag in handen te krijgen. is uitgevallen kunt U dus aanstaande za- 
'Het beraad heeft geresulteerd in een be- terdag zien op Nederland 1. 
sluit spaarbrieven te verkopen. Spaarbrie= 
ven, ieder groot f.25,-- zullen in de 	 ===SPREEKUUR HOOFD 0.L.S.I.=== 
rnaand oktober aan de man/vrouw worden ge- Tijuens schriftenkijk- en ouderavonden is 
bracht.De lening zal in 20 jaar worden 	veelal de tijd tekort werkelijke proble- 
afgelost. Ieder jrar dus 50 spaarbrieven.men te bespreken. Om ouders toch in de 
et kopen van een dergelijke spaarbrief gelegenheid te stellen dergelijke zaken 

kan U ook nog wat opleveren.Het bestuur te 	bespreken zal ik 	op dinsdag 17 
heeft namelijk besloten om eenieder,die september a.s. spreekuur houden vanaf 19 
na uitloting zijn spaarbrief komt verzil- uur in de noodschool.Het ligt in de be-
veren f,io,-- rente te geven.Loot U het. doeling een dergelijk spreekuur 6nmaai 
eerste jaar uit dan ontvangt U dus iiefstper maand te doen plaatsvinden. 
40%(!) rente. Behoort U na het eerste 	 H.WEppenga,hoofd der o.l.s.I 
jaar niet tot de gelukkigen, maar loot U 
bijvoorbeeld het tweede jaar uit, dan 	 ===BRAN]?ERG.EGADIGDEN== 

maakt U toch een aardige rente van Uw 	Ook bij de brandweereenheid te Zuiderwou- 

eld. Natuurlijk........0 heeft ook kans :de kunnen enige manschappen worden ge-
bm na 12 jaar, 13 jaar,enz. uit te loten plaatst. Gegadigden, die bereid moeten 
en dan is het percentage uiteraard lager. zijn in het kpiende winterseizoen een 
In ieder geval krijgt U f.35,-- voor Uw cursus te volgen.)  kunnen zich opgeven bi 

de paarbrief terug. Behalve dat U door 	heer J.Grift,Dorpsstraat 31,tel.3701_ 

koop van één of meerdere spaarbrieven Uw 	===WATERLANDS AMUSEMENTSORKEST===  
Groene Kruis steunt, ook voor Uzelf is 	Ons orkest heeft dringend een drummer 
een dergelijke aankoop aantrekkelijk.Deze:(ser) nodig. Is er iemand in de.. gemeent 
aktie zal zoals gezegd in oktober van 	tussen 16 en 86 jaar die deze plaats wil 
start gaan onder het motto:"f25,--  e- 	innemen? Ook andere leden zijn van harte 
a1en, f.35,-- halen!" 	 ;welkom.Aanmelden bij:J.Bonten,Dorpsstr. 

- 	 :2L. of bij mevr.MKaranê1an-Houtman,Roofl1- 
einde 8,beiden te E'oek in Waterland. 

De in het voorjaar uitgestelde uitzending: 
van de musical "Leve juffrouw Cannebier" 	 Het bestuur. 
s nu definitief vastgesteld op zaterdag 	 ===KLAVERJASCLUB== 
1+ september a.s. De uitzending vindt 	De klaverjasipetitie is ook weer ge- 
plaats op Nederland 1 en wel om 19.06  uur st rt,Nieuwe  leden zijn van hartewelkom 
De persvoorstelling, waarbij ook de 	op iedere maandagavond om 8 uur in caf 
6choolklnderen zouden worden uitgenodigd concordia 
5.aat niet door. Daarvoor indep1aa..zal 



-=JONUD±1-)AU 1960===  
Jongdierendag 1968 wasweer een succes 	 B E R 	K E F F 
met een record aantal inzendingen jonge 	 LAAN 	1+1+ 
konijnen (11+7  stuks).De  jongdierendag 
van de Pluimvee- en konijnenhoudersver- 	Voor rijwielen en bromfietsen 
eniging Broek in Waterland en omstreken 	 100% SERVICE 
werd zaterdag 21+ augustus j.l. gehouden..  
Dit keer van pluimvee, konijnen en cavia'. 	===HET WOORD IS AAN...... 
Ook werden 10 grote hoenders ingezonden. '

Ieder jaar is het een groot avontuur als 
Winnaar werd een Leghorn Z.G.Buff van P.

de sluitdatum voor de inzendingen van de: 
Roos te Broek in Waterland. Verder wer- 

: Nederlandse "wedstrijd in wetenschap": 
den ingezonden 20 krielen.Winnaar Oud- 	"De Jonge Onderzoekers" voor de jeugd 

:Engelse vechtkriel, ZG.van G.Hoetmer, 	tussen de 16 en 21 (nu ook tussen de 12 
:Broek in Waterland.Van de 11+7 ingezonden 	16) gaat naderen (dit keer 13 januari 
konijnen kwamen er 9 uit in de jeugd- :1969). Vooral in de laatste weken komen 
klasse.Winnaar le prijs Alas1:a,ZG van 	de meeste binnen en er is steevast een 
Th.Koper,Oudendijk; 2e prijs Vlaamse 	groep, die niet op tijd klaar komt vanwege 
reus,ZZG van P.Snieder,Lroek in Water- 	het vele huiswerk en dan de jury om uit- 
land;3e prijs Vlaamse reus ZZG van A. 	stel vraagtz Ja, wat doe je dan als jury 
Siebel,Ransdorp.In de jeugdklasse ging 	Er zijn soms aandoenlijke brieven bij, 
de le prijs naar een Witte Nieuwzeelan- waarin uitvoerig wordt beschreven hoe he 
der,ZG van Vera Schut ,Broek in Waterland; komt en werkelijk, dan krijg je medelij- 
de 2e prijs naar een Rode 	 zou iedereen eens een jaar 
ZG van Jb.Kaars,Marken.Janlmer genoeg was; niet de organisatie en jurering van "De 
er heel weinig publiek.De door de heer Jonge onderzoekers" mee moeten doen.Dan 
T.W.Bruijn beschikbaar gestelde keurruim" pas merk je hoe serieus er door sommige 
te is alle jaren weer een 	 en meisjes wordt gewerkt, maar 
die door de organiserende vereniging 	vooral hoe ontzettend veel huiswerk er 
zeer op prijs wordt gesteld. Keurmees- 	door de tegenwoordige schooljeugd moet 
ters waren: pluimvee:J.L.Meijer,Den Hel-::worden gedaan. En dan komen natuurlijk de 
der;konijnen:CGeleinAalsmeer en mevr. vragen van mensen, die zeggen:"Ja, en dar 
H.J,M,Sterk-Takes,Monnickendam,Tevefls 	komen jullie met je "Jonge Onderzoekers" 
waren er nog 7 cavia's ingestuurd.Deze 	en dan hebben ze ng meer werk. Dan komen 
werden gekeurd door de heer Gelein0 	ze helemaal niet meer klaar en dan krijgen 
(In verband met de plaatsruimte kunnen ze slapeloze 	 Toegegeven, dat 
de gedetailleerde uitslagen niet worden 	de moeilijke ogenblikken..Dan kost 
gepubliceerd.) 	 het heel wat moeite om ongeruste ouders 

==BEJAARDENSOCIËTEIT=== 	 te kunnen verzekeren, dat het nu juist 
De bejaardensQcieteit begint het seizoeniniet de bedoeling is van onze "wedstrijd- 
weer op dinsdag 17 september a.s om 	in-wetenschap" de leerlingen nog meer te 
2,00 uur. De bijeenkomsten vinden plaatsbelasten. Maar dat het juist de bedoeling 
in de leerkamer, Iedereen vanaf 60 jaar is iets in zo'n jongen of meisje wakker 
is van harte welkom0 	 te maken, dat hem of haar veel meer open 

:zal maken voor de wetenschap, om een echt:e  
eerlijke belangstélling te wekken voor 

Nadat vorig jaar de avondclub al niet 	allerlei dingen en gebeurtenissen, die 
kon doorgaan wegens gebrek aan leiding, met ons leven en met onze toekomst te 

dreigt dit thans ook bij de middagclub0 maken hebben. En dan krijg je, en dat is 
:Wie wil er een middag of avond komen 	het gekke - wij hebben het zelf kunnen 
helpen zodat de club kan blijven bestaafl45'waarnemen - dat zo'n leerling iemand 
Volgende week (van 16 tot 21 sept.)hopen aners  wordt. Het begint met belangstel-
de meisjes weer oud papier op te halen. ling en nieuwsgierigheid op een bepaald 
Als het kan 't hele dorp maar ja, ik ben:.  terrein (met het doen van een keuze uit 
alleen en dat valt niet mee! Heeft ie- -de vele onderwerpen, die bijvoorbeeld de 
mand nog een uurtje beschikbaar om te 	wedstrijdbrochure bevat, heeft niemand 
helpen ophalen? Vorig jaar is er ruim 15:veel moeite) en dan worden er links en 
ton opgehaald en van de opbrengst hebben;rechts boeken Celeend, er worden 
de meisjes fijn gekampeerd in 	 bezocht en.. het eigen onder- 

zoek is gestart! Het opzoeken van aller- MejM.Mulder. 	
:lei feiten en het trachten te vinden van 

===BURGERLIJKE STAND=== allerlei verbanden en het trekken van 
ondertrouwd:Ralf Jan Roest,23 jaar en 	conclusies heeft niets meer met schools 

Maretje Slegt,22 jaar. 	leren te maken maar wordt iets anders: 

	

ve:leden:Jacob Buitenhuis71 jaar, 	het wordt wetenschap! Het wordt proberen 

	

echtgenoot van G.Sanders. 	je verstand logisch te gebruiken en je 
=A D V E R T ENT 1 ES=== 	geen knollen voor citroenen te laten ver- 

- 

1+-kamer-woning in Amsterdam-West 
(huur f.22,-- per week) voor woning 
in Broek in Waterland van gelijke 
grootte. Telefoon:020-162974. 

ox1 jongen of meisje ua 
stadium bereikt, dan wordt het gewone 
schoolwerk plotseling doorzichtiger en 
gemakkelijker en er komen hogere cijfers. 

(wordt vervolgd) 
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