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" DE ......o . 	... 	 g verhoogd do.d.eaa n'e  :De vreugde werd 
De vacantie-en feestkoek is weer op.Wanneeizigheid van een oud model voertuig,dat met 
wij dit schrijven,zijn de scholen in onze ge- een paar bekende ingezetenen uit ons dorp 
meente al weer begonnen.Het rumoer van 	rondtoerde.Zowel de inzittenden van dit 

:: feestweek en kermis is verklonken.Vacantie4voertuig als de toeschouwers hebben genoten. 
gangers zijn bijna allemaal weer thuis.Het De maandag bracht een concert van plaatse-
normale leven herneemt zijn gang.Het lijkt lijke verenigingen,de dinsdag een bridge- 
of de natuur dat nog eens wil benadrukken drive,de woensdag een uitvoering van een 
door nu al vast een wat herfstig uiterlijk drumband en een gymnasti.ekvereniging,de 
aan te nemen.En uiteraard wordt er nog watvrjdag een voetbalwedstrijd,evenals de za-
nagepraat.Wij geloven,dat de feestweek 1963terdag,terwijl  bovendien op deze laatste 
in velerlei opzichten geslaagd kan worden dag feestelijkheden voor kinderen waren ge-
genoemd.Waar het merendeel van de activi- organiseerd.Door omstandigheden kunnen wij 
teiten zich in de open lucht afspeelde,wasU geen persoonlijk verslag van al deze din-
men natuurlijk in grote mate afhankelijk van gen geven.Naar wij hoorden,is alles succes-; 
het weer.En dat heeft zich goed gehouden. vol verlopen;de belangstelling uit de be-
Wie bij het openingsbal op zaterdag 3  aug. volking was zeer goed( vooral de woensdag- 
aanwezig was,zal niet licht die byzondere avond schijnt veel publiek getrokken te heb":  

:zachte zomeravond vergeten.Een uitgereken-'ben)en het gebodene stond op een goed peil:. 
de avond voor een openluchtbal.Het bleef De slotconclusie kan luiden,dat het feest-
tot laat in de avond warm en dorstig weer.; comité met zijn hulpkrachten er in geslaagd 
De bier-voorraad bleek zelfs op een bereaBis een sfeervolle,plezierige week te orga-
moment op te zijnEr was een grote toeloop niseren.Wij twijfelen er niet aan,of de Broe-
van publiek,er was een gezellige stemming;;ker Feestweek zal blijken een"blijvertje"te 
kortom de opening van de feestweek was een; zijn.Wij zien al weer met belangstelling uit 
succes.Als er een kritische opmerking ge- naar het volgende jaar. 	Red 
maakt mag worden,dan is het deze,dat de 
muzikanten wol zeer speciaal voor de jonge; 	 OFFICIELE MEDEDELINGEN. 
en zeer jonge garde speeldenHet twisten 1, Op maandag 2 xeptember a.s.zal worden 
was niet van de lucht.De ouderen,die ook begonnen met het verstraten van de Molen-
wel eens een beentje op de dansvloer wil- gouw tussen de Corn.Roelestraat en de Bur-
den zetten via een -,-,als of iets van dien gem.Peereboomweg.Teneinde een zo goed en 
aard,kregon daartoe practisch geen gele- zo snel mogelijk verloop van de werkzaamhe-
genheid. De zondag daarop bracht een negen;-den te bevorderen,zal vanaf genoemde datum 
tig-tal auto's en motoren in beweging voor tot nader order de Molengouw voor door-
een puzzletocht van ongeveer 100 Km.Dank :gaand verkeer worden afgesloten. 
zij de medewerking van Garage Hogetoorn kon 2 Gegadigden worden opgeroepen voor de 
de start een vlot verloop hebben.Vertrok- functie van hulpbrugwachter.Dit betreft de 
ken de rijders met de regelmaat van een 	bediening van de Provinciale Hofbrug en d 
klok,het terugkomen ging een beetje met 	Zuiderbrug op dagen of gedeelten van dagen, 
horten en stoten.Klaarblijkelijk waren daar waarop de brughter buiten functie is 
de door de organisatoren onderweg opge- 	(vooral zaterdagen en om de week een zon- 
stelde voetangels en klemmen daar de oor- dag).Zij,die hiervoor interesse hebben,kun-
zaak van.Het was een kwestie van voortdu- non zich vervoegen ter gemeente-secretarie, 
rond opletten en uitkijken.Na de vermoeie- waar nadere inlichtingen worden verstrekt 
nis van de tocht werden de kaartlezers 	; omtrent de dienstdagen en de beloning. 
tenslotte nog in een schoolbank gestopt 	3. Meermalen is geconstateerd dat veehou- 
om een paar vragen op verkeersgebied ±ebe- ders,die gestorven vee naar de noodelacht-
antwoorden.Ondanks de tegen de avond val- plaats brengen,d.it zonder meer daar op het 
lende regen,was ook dit een geslaagd en- terrein neerleggen.Dit is uiteraard niet 
derdeel van de feestweek. 	 ; toelaatbaar.Gestorven vee dient direct in ..................... . de...des.tr.uct.orb.ak...te..wo.rden...gedep.Ofle.eJ....... 



Indien de noodslachter nog werkzaamheden 
aan het diet moet verrichtendien-t deze 
terstond(en niet een paar dagen later op 
de markt in Purmerend !!!)daarvan in ken-
nis te worden gesteld. Op de naleving van 
de daarop betrekking hebbende voorschrif-
ten zal streng worden toegezien. 

BEKENDMAKING. 
GY&t1TASTIEKVEREN. "BROEK IN WATERLAND"maakt 
aan alle leden bekend,dat de lessen weer 
beginnen op 29 augustus 1963. 

Het Bestuur 

ADVERTENTIES. 

MODEVAKSCHOOL 

E.A. ENT VAN 't VERLAAT 
Dag- en Avondlessen. 
Kinderen woensdagmiddag. 

Leeuwarderweg 31 
Tel. 68643 

Amsterdam-Noord 

HET KONINGIN WILHMINAFONDS.  
BEP KEFF 	Laan 44 

Alem in het land wordt aan het einde van 
deze maand weer de bekende collecte gehou-voor rijwielen en bromfietsen. 
don  voor het Koningin Wilhelmina Fonds tot: 100 , service. 
steun aan de Kankerbestrijcl.ing.Echter niet 
in onze gemeente omdat daar bijna een ieder 
lid of contribuant van dit Fonds is.Door 
verhuizing zijn echter verschillende perso-
nen vertrokken die dit Fonds steunen en 
vervangen door andere personen die nog 
niet met dit goede plaatselijke gebruik be-
kend zijn.Laten zij zich nog spoedig als lid 
(minimum contributie f 2550 per jaar)of 
als oontribuant(fi,--per jaar)aanmelden bij 
de  Secr.Pennm.der afde1ing,J.P.M.vDieren, 

:Een no.7,telefoon 463.Zij voorkomen daar-
door dat weer een collecte zpu moeten wor-
den ingevoerd,met al de daaraan verbonden 
bezwaren,terwijl zij tevens bijdragen voor 
een doel dat wel geen aanbeveling meer be-: 
hoeft. 	 V.D. 	- 

PLUIMVEE EN KONJJNENHOUDERS VERENIGING. 
Zaterdag 24 aug.a.s.zal zo als ieder jaar 
weer een jongedierendag worden gehouden in 
een stal bij dhr.T.W.Bruyn,Havenrak 11,om 
14.00 uur.Hier zullen de jonge konijnen,dat 
zijn de dieren goborer. in 1963,gekeurd  wor-
den door keurmeester G.Golein uit Aalsmeer 
Er zullen ± 60 dieren zijn die beoordeeld 
zullen worden naar bouw,conditie en beke-
ning.De mooiste winnen een medaille.Ook 
dit jaar is de jeugd weer aanwezig met 
enige dieren om te proberen de medailles 
die voor de le en 2e prijs zijn uitgezet te 
bemachtigen 

BURGERLIJKE STAND. 
GEBOREN: Pieter, zoon van H.Klein, 
Dirk, zoon van D.Dirksen en L.Bakels. 
Dirk, zoon van D.de Waart en S.van Nek. 
ONDRTROUWD: Jellema,Cornelis, oud 26 jr.: 
en van Zaanen, Anne, oud 22 jaar. 
Kooiman Jan, oud 31 jaar en Tjalma,Rienkje 
oud 23 jaar. Kljnsma Wiebe,oud 20 jaar en: 
Huis,Catharina,Maria Elisabeth,oud. 18 jr. 
Wagenmakers,Sietze Pieter, oud 23 jaar en 
Klein, Hendrikje, oud 19 jaar. 
:GETROUWD: Kater,Adriaan Joseph Leendert, 
oud 26 jaar en de Wit,Martha Anna oud 22 jr,  

KERKDIENSTEN. 
ZUIDERWOUDE: 
25 Augustus: 10 uur v.m. Ds.B.Elzinga. 
UITDAM 

:25 augustus: 7.30 n.m. Ds.B.Elzinga. 

WORDT DONATEUR 
van 

DE BROEKER GEENSCHAP. 

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
BROEK IN WATERLAND. 

Voor alle Bankzaken. 

SPAARGELDEN 

DEPOSITO'S 

REKENING-COURANT 

VOORSCHOTTEN 

HYPOTHEKEN 

CREDIETEN 

EFFECTEN 

COUPONS 

SAFE LOKETTEN 

VREEMDE VALUTA 

AMBTEN. SPAARREGEL ING 

JEUGDSPAARTET 

EN Z. EN Z. 


