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OPENING SPORTVELD. 	 JEUGDVERENIGING ZUIDERWOUDE. 
Morgen is het voor het gemeentebestuur en Op initiatief van de dames Bak-Kok en van 
voor de sportliefhebbers in onze gemeente Waveren-de Boer is in Zuiderwoude een jeugd-
een belangrijke dag.Dan zal n.1.het nieuwe vereniging opgericht voor jongelui van 13 - 
sportveld officieel in gebruik worden geno-. 20 jaar,jongens zowel als meisjes.Wij jui-
men,Dit gebeurt in drie etappes. s-morgens chen dit initiatief van harte toe,omdat 

om halfelf vindt een min of meer plechtige hierdoor voorzien wordt in een lang gevoeld 
bijeenkomst plaats,alleen toegankelijk voor behoefte.Plaats van samenkomst de oonsisto-t 
:genodigden.Tijdens deze bijeenkomst zal het riekamer,daartoe welwillend door de Kerk - 
:Welpen-elftal van S.D.O.B.de eer 
de 	wedstrijd op-het nieuwe krijgen om voogdij afgestaan.De bedoeling is,dat men 
spelefl.In de namiddag(vanaf twee uur)zlle ich onderling bezig houdt met allerlei knut-

de a'idere elftallen van S.D.0.B.wedstrijden selwerk,spelle-bjes,voordrachten e.d.Geduren-

op het veld spelei.Dan. is het terrein voor de de zomermaanden komt men 1 x per maand 
een  ieder toegankelijk.De avonds vanaf 	bij elkaar en wel telkens de 2e woensdag van 
half acht zal het bestuur van SDOB als gast_de maand om wat nader kennis met elkaar te 
heer optreden tijdens een receptie in de 	maken.Als 13 dit leest,is de vereniging al 
(eveneens nieuwe)cantine.Weliswaar zijn voo  gestart n.l.op 13 juni.De volgende keer ko-
deze receptie een aantal uitnodigingen ver--men zij dus op woensdag 8 augustus bij e1kaar. 
zonden,rnaar dit wil iiet zeggen,dat anderenIn de wintermaanden,van september af,een-
niet mogen komen.Speciaal zal het op prijs maal per week.Moe-t er contributie betaald 
gesteld worden als de leden en donateurs 	worden ? Ja,want zonder geld kan je nu een- 
van de voetbalvereniging een kijkje komen 	maal niets doen.Deze contributie is vastge- 
nemen. Gezien de betrekkelijk geringe ruimte steld op slechts 15 cent per week. Komt 
en de te verwachten drukte zal het helaas jongelui,ale je er nog niet geweest bent, 
niet zo kunnen zijn,dat wij met ons allen de gaat er dan eens heen Van harte aanbevolen. 
gehele zaterdagavond gezellig in de cantineDe vereniging heeft nog geen naain.Wie be- 
kunnen doorbrengen,Toch is ieder,die van 	denkt een leuke naam ?. 	B.Elzinga. 
zijn belangstelling blijk wil geven,van harte 
welkorn.En dan zult 13 met ons van mening zijn 	 MEISJESVERENIGING. 
dat datgenewat door samenwerking tussen deBe meisjesvereniging gaat van 13-18  augustu 
!gemeente en de voetbalvereniging tot stand a.s.kamperen in Sondel(Fr.)De oudere meisje 
is gekomen,beslist de moeite waard is.Het gaan per fiets en '000t.Voor de jongeren 
is een mooi. geheel geworden:het sportveld wordt een beroep gedaan op autobezitters,om 
zelf met een goede grasmat,d.e omringende 	hen (25 in getal)'te brengen naar en later 
beplanting en de door de leden van SDOB 	te halen van Enkhuizen,tegen geringe vergoe- 
zelf vervaardigde cantine met kleediokalen. ding. Opgaven hiervoor gaarne v66r 18 juli 
Laten wij hopen,dat alle moeite en kosten, :a.s bij één van de leidsters der meisjesver- 
die hiermede gepaard zijn gegaan,hun rente eniging. 	 G.K.P.  
:afwerpen in de vorm van een toenemende 	==== 
groeien  bloei van de sportvereniging in 	 VERLOTING BROER KAPEL. 
eer prettige en kameraadschappelijke sfeer. De trekking van de verloting t.b.v.de Broe- 

Red.ker Kapel is uitgesteld tot zaterdag 18 
MEDEDELING 	 augustus a.s. 

van de Veren "Het Witte Kruis"afd B ii W 	 DE FEESTWEEK.  
Wij maken een ieder er op attent,dat met in 
gang van 1 mei j.l.de te verrichten dien- De feestweek komt al aardig dichtbij.Als wij 

sten door de wijkverpleegster,zoals het ge- vier weken verder zijn,is zij al bijna weer 

ven  van wasbeurten,inject•ies e.d.voor_ledenadite1 de rug.0 be.grijpt,dat dit nummer van 
gratis zullen zijn. Ook het uitlenen van ar- ons blad en het eerstvolgende voor een groot 
tikelen door het Witte Krtis(binnen redelj4dJ aan dit evenement zullen worden gewijd. 
ke  tijd)zal vanaf benoemde datum kosteloos Zoals het zich nu laat aanzien,is het comité 
geschieden.Niet-leden betalen 'f l.--p.week er in geslaagd een aantal byzonder leuke 
per  artikel.-Het is dus in Uw belang om lid, attracties aan U aan te bieden.Als het weer 
te, worden van onze Veren.en U steunt hier- niet al te veel tegenwerkt,kan het geheel 
mede tevens het mooie werk van het Witte 	een daverend succes worden.Voor een aantal 
Kruis. 	 Het Bestuurd 	onderdelen zijn we inderdaad nogal afhanke- 
........................................................................................... vanhe.eer. .................................................. 



Er gebeurt n.1.nogal wat in de open lucht. Veel hoeven we daarover niet
. 
 e schrijver.. 

En wel op het nieuwe sportterreinNatuur1ijkGoede wijn behoeft geen kians.P1aats:Sportter-4 
niet op het eigenlijke speelveld,maar daar- rein;aanvang 19 9 30 uurentree f O50. 
omheenEn op eendroogje hoeft TJ niet te 	 -.- 	 - 
zit±en,want de SDOB-cantine zal doorlopend Voor vandaag is de ruimte op.! Volgende keer 
:geopend zijnDe verplaatsbare muziektent 	gaan wij verder met de beschrijving van wat 
komt de gehele week naar Broek.Aan muziek Ons allemaal te wachten staat.Bovendien wor-
±s n,l,in het programma ruime aandacht be- den dan alle gegevenswelke nu nog on±bre-
3teedDat begint al meteen de eerste avond ken,epubliceerd.Let dus op! 
zaterdag 4 au.met een openluchtbal.De mu -===._-= 
ziek bij dit bal wordt verzorgd door het 	 BURGERLIJKE STAND. 	=== 
Bonelli-sextetJiooit van gehoord?Heeft 13:GEBOREN: Nioolaas,zoon van N.Valstar en H.V. 
wcleens naar cie Rudi. Carrell-show geluis- van Reenen;Gerrit_Pieter,zoon van K.MOrees 
terö of gekeken?Welnu,Rudi. Carrell wordt 	en H.S.van Daale. 
:dan altijd begeleid door deze musici.En men GEpjij: Verhoef,Gerrit,oud. 24 jaar en Oude-: 
komt hen heus nog wel meer tegen.Wij zullen jans,Catharina Hillegond.a Johai-ina,oud 23 j.; 
dus kunnen dansen op prima muziek.Moge de de Gier,Jan Koenraad,oud 27 jaar en Groot 
dansvloer te klein zijn om alle danslustigen;j5 oud 25 jaar.;de Haan Hendrik Antoon, 
te bevattenDe entreeprijs voor het bal is 

oud 25 jaar en Schaap Trnt3e lisabeth Cor:- .bepaald op . 2,O per persoon.Aanvang 20,00 	 ' iJ  
uur 	 - - 	 nelia .denarika,oud 21 jaar.;Spijker,Pieter, 

De zondagmiddag daarop5 aug. )wordt e  n 	:oud 36 jaar en Schouten Aafje,oud 37 jaar. 

puzzeltocht georganiseerd voor aut cmobilis_ 	RLEDEI: Lunshoi,Annechien,oud 73 daar, 

:ten en motorrijders.Start vanaf halftwee 	weduwe van J.F.Pieters. 
's middags van de loswal bij Café Tramstati- 	 ,.., 	, 	- 
on.Bij de start krijgt IJ een vel met foto's 	 KRKDINSi. 
en aan de hand van deze fötors  moet de rit BROEK IN WATERLAND. 
gereden worden.Totale lengte van de rit is 15 juli: 19,30  uur.Ds.A.J.Scbneider v.A'dam. 
ca.73 Km.De vôorgéschreven gemiddelde snel- 22  juli: 19,30 uur.Ds.A.Noorrnan v.Zaandam. 
heid is 30 Km.peruur,zodat 13 na ca.2-1   uur ZUIDERWOUDE . 
weer aan de. finish kunt zijn.De weg wijst 	15 juli: 10 uur vm. dhr.B.Elzinga. 
zichzelf,mits 13 goed uitkijkt Het aantal 	22 juli: 7,30 uur nm. d.hr.B.Elzinga. 
deelnemers is beperkt tot 80 Indien 13 mee UITDAM 
wilt doen,verdient het aanbeveling 13 reeds.:.i5 juli: 7,30 uur nm.dhr.BElzinga. 

	

ar. te voren aan te melden.Het inleggeld 	22 juli: 10 uur vm.dhr.T.v.Ielen v.A'dam W. 
bedraagt f .3,-- per voertuig,ongeacht het 	_  
aantal i -izittenden waar 13 zich kunt aanlnel-4 	 === ADVERTENTIES 
den,wordt, in ons volgend nummer bekendge- 
maakt Om deze rit goed te doen verlopen, 	De mij in zo ruime mate geschonken blij- 
zijn. een aantal controleursnoclig die onder- ken van belangstelling bij mijn afscheid 
weg de deelnemerskaarten moeten afstempelen als secretaris der gemeente Broek in Va- 
1iervoor worden reeds nu vrijwilligers ge- 	terland hebben: mij wel- 'byzonder getroffen. 
vTaagdLiefst in het bezit van een brom- 	-Daar het mij niet mogelijk is een ieder 
fiets.Hiervoor kan men zich opgeven bij de 	daarvoor persoonlijk te bedanken,betuig 
heer J Pieters,Wagengouw 2, Telefoon 259 	ik,mede namens mijn vrouw,hen,die er aan 

Te gaan weer verder.Eigenlijk zou over ieder hebben medegewerkt om de 30ste juni j.l.- 
onderdeol van de week wel een pagina zijn 	voor mij tot een onvergetelijke dag 'te 
vol 'te schrjven.1raar de maandagavond(6 aug) maken,hartelijk. dank. 	

M is er toch wel iets heel byzonders aan de 	 J.P. .van Dieren. 

hand.Het optreden van een Canadees Jeugdor- 
est staat dan op het prog-ramma.Dit orkest, SLAGER NOOI is met vacantie van 

de Saltfleet District Hih School Band,ver- 	22 JULI tot 5 AUGUSTUS a.s. 
blijft enkele dagen in ons land en één van 	Na deze vacantie zal de winkel 
de weinige concorten,clie gegeven worden, 	's zaterdags ná vier uur 's middags 
zal in Broek te beluisteren zijn.Het orkest 	gesloten zijn. 
telt 67 jonge musici en heeft een uitste- 	 - 
kende reputatie.Het repertoire omvat klas- DER 1FF , Laan 44 
sieke werken en selecties,musicals,heden- 	voor rijwielen en bromfietsen 
daagse muziek en natuurlijk een aantal -nar- 100 service. 
sen,Er zijn verschillende solisten en een  
prima zanger.Een gevarieerd programma staat 	 BPLOEKER BRIDGE CLUB 
dus te waoh±en.Alle muziekliefhebbers wor- Het bridge-seizoen is al weer enige tijd afge-
den die avond op-  het sportterrein verwacht. lopen.Door gebrek aan ruimte in ons blad. 
Aanvang 20,00 uur..Entree 	 konden wij de eindstand van de club-competi- 
De dinsdagavond is voor de 'bridgers.Een 	tie nog niet eerder publiceren.0 vindt deze 
open bridge-drive-in Café Concordia.Aan- 	-thans hieronder .Op de eerste vrijdag in sept 
vang 20,00 uur.Inschrijfgeld ! 2.--P.-persoon.:(dus 7sept.a.s.)begint het nieuwe seizoen 
Ook  hier - moet in verband met de accomodatie weer.Nieuwe leden zijn dan van harte welkom. 
een beperking aan het aantal deelnemerswor-' EINDSTAND: 
den  gesteld..IJw inschrijving moet uiterlijk 	Afd.A. 1. Prijs-Bakker 	- 1930 pnt. 
zaterdag 4  aug.birm'en zijn.Er wordt gespeeld 	2. Kelderman Jr-Pilkes 1924 pnt. 
volgens het Howel-systeem in groep-en van 8 	3. Echtpaar Lnt 	1869 pnt. 
paren.Voor de twee hoogst geklasseerde pa- 	4. Leegwater - Smits 1868 pnt. 
ren per groep zullen 'aardige prijzen beschik- 	5. Meyn - Uittoveen 	1810 pnt. 
baax zijn.Waar II zich kunt laten inschrijven . 	6. Echtpaar van Tilburg 1731  pnt. 
vrordt in het volgend nummer gepubliceerd. 	 7-• Chr.Tinkelenberg 	1727 pnt. 

8. Echtpaar Rengersen 1619 pnt. 
Woensdagavond 8 aug,weer -ruziek.Ditmaal van - 
de Broeker.Kapel.Ons bloedeigen amusements- De uitslagen van afd. B en 0. volgen in 
orkest zal een concert geven.' ' 	. 	het eerstvolgende nummer van dit blad. 


