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BkOEK-Ek GEMEENSCHAP 
OP-GAAN VAN DL STICHTING DE DROffKEP. GMEENSCHAPV 

AGENDA === 	 hoeveelheid werk zt. Vele handen maken 
2 sep. Jongd.ierendag van de Pluimvee- enlicht werk. Helaas hebben we het in deze 

Konijnenhoudersvereniging 	week menigmaal met weinig handen moeten 
11112/13 sep. Oud-papier-aktie ö.l.s.I.doen. En toch.kwari alles voor elkaar.Aan 

== VAN DE REDACTIE - - diegenen de op en of andere wijze heb- === 	 ben, meegeholpen aan het welslagen onze Door onvoorziene omstanLigheden hebben 
hartelijke dank' wij 0fl5 niet kunnen houden aan het oor-  
En nu nog enkele uitslagen: spronKelljke schema van dagen, waarop ons:  

uitslag bridgedrive blad verschijnen zou. Wij kunnen ons voor- 
•A.1.BakkerPrijs'J3roek in W.) 	46 punten. stellen, dat velen reikhalzend naar de 

2.Hooyberg-Kramer(Purmerend) 43 punten: 
"Broeker Gemeenschap" hebben uitgezien. 

3,Eppenga-v.d0Snoek(Br.in.W.) 41 punten: Het zij zo.Van nu af aan begint echter 
de normale twee-wekelijkse verschij- 41Leegwater-de Vries(B.in.W.) 37 punten: weer 

• 5.Groenhart-de Wolf(P'end) 	31 punten. 
:ning-.Dat hopen .wij -tenminste; het hangt 	 . 	 . 

-' 	6Keiderman--Pi1kes(Br.in
. 
 w) 	29 punten: ni* voor een 	-'r'.co 	r ti a.,De 

7.Kleijssen_SniederiM'darn. 	25 punten: 
laatste weken voor de zomervakantie heb-: 	 :.. 

ben  wij practischgeen copy ontvangen. 	B.1.Woelders-Mellenbergh 	79 punten: 
Met het herfstseizoen voor de'boeg hopen 2.echtpaarStove 	 76 punten: 
wij echter regelmatig een stroom van be- 	3.dames Dekker-Mande 	 75 punten: 
richten te mogen ontvangenDe liefde 	: 1+.Meijn-Kelderman 	 68 punten: 
kan niet van één kaitkomen!!! 	 5.Ent-Benschop. 	 60 punten: 

=DE FEESTWEEK 1967== 	
6Groot-Visser 	 55 punten: 

- 	 70dames EDpenga-Pllkes 	51 punten: 
Moesten wij vorig jaar sombere geluiden : 

 8.mevr..de Vries-De1 ker 	40 punten: 
laten horen na afloop van de feestweek, :  

uitsla palsstokspringen 
thans is er, dachten wij,reden tot tevre-: :1,Cde Boe' 	 6.60 m 
denheid. De geplande evenementen konden :2C,0ussoren 	 6.20 m (na barrage 
alle doorgaan en dat net alleen,00k de 

:3D,Broeder 	 6.10 m (na barrage) 
publieke belangstelling liet niets te : uitslag bromfiets-handicap  wensen over.Hoewel er geen spectaculaire: :i,T,S1uiters.2.1tj.de.Gier.3H.de  Gier. 
gbeurte4issen plaats vonden,is toch 

:iedereen wel aan zijn trekken gekomen. : 	=== RAADSVERGADERING 
Voor de jongelui .waren er de beat-avond,: Tijdens de feetweek vond ook nog eén 
het polsstokspringen en het bromfiets- raadsvergadering plaats.De voornaamste 
rijden (waarbij echter ook de ouderen zichpunten 	 I.dê verkoop van 
niet onbetuigd hebben gelaten), voor de :bouwgrond aan aannemersbedrijf Versteyne 
bedachtzamen waren er de klaverjas- en u:.  Amsterdam-Noord voor de bouw van 14 
bridge-wedstrijd, voor de muzieklief- 	verkoopwoningen; II0het beschikbaar stel-: 
hebbers een gevarieerde avond, compleet 'len van een crediet voor de aanschaffing 
met Westfriese conference, terwijl de 	van een tractor met hulp-apparaten (gras-: 
sport ievelingen hun gymnastiekdemon-,. :maaimach±ne,sneeuwschuif etc.);III.inge- 
straties en voetbalwedstrijden hadden 	trokken werd de verordening, waarbij aan 
en de dierenliefhebbers hun huisdieren- de kruideniers en groente-handelaren een 
show. En voor allen tenslotte de kermis verplichte vakantie-sluiting..s opgelegd. 
en het vuurwerk0ver het vuurwerk ge- 	De betrokkenen zijn dus thans vrij om in 
sproken wist U, dat dit ontstoken is 	onderling overleg hun vakantie-perioden 
door de heren Plas en Malenstein (met :te bepalen, De vergadering werd opgeluis-
gevaar voor eigen leven),? Het ging alle-:terd met oliebollen bij de koffie. 
maal prima' Het zal U duidelijk zijn,dat 	 (TnTERENDG aan een fees;tweek,00k al zijn er dan geen 	• 	 • 

 en extra bijzondere dingen toch een enorme 	1uvee 



jongdierendag die zaterdag 2septernber :in zo'n gat een lelijke smak zou ma1e'n, 
;a.s. om 2 uur zal worden gehouden in de was beslist niet denkbeeldig. Een kwa-
schuur van de heer T.1V.Bruijn,Havenrak11,jongensgrap is te waarderen, maar het ver 
zijn in totaal 135  dieren ingeschreven, oorzaken van levensgevaar is altijd fout. 
Dit is een topinschrijving.Deze middag Wie iets dergelijks ontdekt, wordt ver-
zullen de dieren één voor één op tafel zocht onmiddellijk de politie te waar- 
gebracht en door een deskundige keurmees-huwen. 	 - 
ter beoordeeld worden, waarbij belang- 	-- 	BURGERLIJKE STAND 	 - 
stellenden aanwezig mogen zijn. De dieren geboren: Jolanda Francisca, dochter van 
zullen gekeurd worden door de heer Joh. J.M.van Gooi en M.F.Boschaart. 
Broekhuis en mevr. H.J.M.Sterk-Takes,De Dolf Jaap, zoon van T.Sluiters en A.C. 
konijnen die gekeurd worden zijn allen Abraham. Jolanda, dochter van A.Stolk en 
in 1967 geboren. Ook dit jaar zijn de 	T.Nijeboer. 'ictoria Irene, dochter van 
jeugdleden weer aanwezig om te vernemen J.Verkoren en M..Skripnik. Dirk Martinus 
wie het mooiste dier heeft gefokt.Voor 

:ZOOfl van C.Nauta en H.C.M.Damen. 
pluimvee is er ook dit jaar weer een keu ondertrouwd: ring aan huis, op 9 september a.s. die 	Willem Pronk,, oud 27 jaar en Aagje Splin- 
verzorgd zal worden door keurmeester J. 
:Hartland. De liefhebbers van de grote 	

ter, oud 23 daar, Albert Johannes Plomp, 

tentoonstelling kunnen wij meedelen dat oud 23 jaar en Meinsje Honingh, oud 2k 
deze gehouden wordt op 15, 16 en 17

Evertden Hartoog, oud 22 jaar en 

a.se weer in café Concordia, alhier. 	Johanna Lammers, oud 22 jaar. 
etrouwd: 

BRIDGE-NIEUWS === 	Piet Hetjes, oud 24 jaar en Marianne 
Het seizoen 1967-68 start vrijdag 15 sep-Rietkerk, oud 23 jaar. Evert den Hartoog,: 
:tember 1967.De speelavonden worden weer oud 22 jaar en Regina Johanna Lammers,oud 
gehouden in café "Concordia".Nieuwe leden22 jaar. 
zijn van harte welkom.Aanvang der speel- overleden: 
avonden 8.30 uur. De ledenvergadering 	Jan de Jonge, oud 35 jaar, echtgenoot 
zal eveneens op 15 september a.s. worden:van A.Schot, Jannetje Dik, oud 74 jaar, 
gehouden. Aanvang 8 uur. 	 weduwe van D.Ubbels. 

ZANGVERENIGING 	 VERENIGINGEN == 
De vakantie is weer voorbij, nieuwe leden 	 (vervolg) 
zijn weer van harte welkom bij de zang- 	 Esperanto. 
vereniging. De repetities zijn op woens- Esperanto,H.v.d.Akker,Weegbree&tr 25. 
:dagavond van 8 tot 10 uur in het school- 	 Postduivenvereniging 
gebouw. 	 't Noorden, G.v.Noort,Pirolasstr.30. 

HET BESTUUR. 	 IJ- Post 
:C.Mozes,Amelandstraat 3. === WAAR IS DE VLAG?=== 	 Judoclub. 

Tijdens de feestweek is uit de cantine 	Kui Sun,A.J.Jongsma,v.Hogendorpstr.26' ''' 
van SDOB verdwenen een rood-wit-blauwe 	 Tuinen. 
vlag. Willen allen, die toen op het .Tuingroep Kweeklust,J.T.Hartsuyker, 
sportveld zijn geweest, eens nagaan of 	El.Boddaertstr.50, Slotervaart. 
zij deze vlag, natuurlijk per abuis, heb- 	 Honkbal. 
ben meegenomen? Graag terugbezorgen bij de DeMeteoor,Hr.Klein,tel.422542. 

:heer: 	C.Leegwater, Dr.Bakkerstraat 15•=== Softbal Dames,Hr.Hoppe, tel.224474. 
OUD-PAPIER-AKTIE 	 .Volewijckers,J.Smit,Ilpendammerstr.35. 

Op 11, 12 en 13 september zal wederom een 	 Handbal. 
oud-papier-aktie worden gehouden.De batenS.V.Tonido,F.00rt,Kanariestr 24 b. 
hiervan komen ten goede aan het meerdaagsD.W.V. mevr.Priem 
schoolreisje van de o.l.school 1 en de :V.D.0. Smit,Kamperfoelieweg 171. -' .meisjesvereniging. ip een der genoemde 'Volewijckers, C.Starn,Dovenetelstr.21'. 
dagen  zullen de leerlingen het papier lij Vriendschap,Hr.Langhemper, tel.265187. 
U komen weghalen. Gebundeld papier zal 	 Korfbal 

: r op prijs worden gesteld. 	 Vlug en Vaardig,mevr.W.G.van Poppel- 
Procee,Berberisstr.35' SPREEKUUR BURGEMEESTER iK.C.N. mej.M.Frazer, tel.68331. 

De Burgemeester zal afwezig zijn van 30 	 Atletiek 
augustus t/m 5 september a.. Hierdoor 	A.V.Atletika Amsterdam,H.Keck jr. 
vervalt ook het avond-spreekuur op k 	: Kalkoenstraat 11e 1  
september. Dit wordt verschoven naar 	 Wieler club 
maandag 18 september. Voor dringende za- Ulysses,G.Haxe,Waddenweg 84. 
ken kunt U zich in de tussentijd wenden 	A.S.C.Gazelle,dê Waal,tel.729248 
tot de loco-burgemeester, wethouder 	 Kanover. : v/d Snoek of ten gemeentehuize tot de 

Viking,J.Verwiliegen,Hagedoornweg 46. 
heer Smits. Boksen. 

=== EEN MISSELIJKE STREEK 	 :De Ring,J.C.v.d.Zee,Wervershoofstr.11 
Enige dagen geleden hebben onbekenden(!) 	 Worstelen. 
een misselijke streek uitgehaald.Er bie- Sport staalt spieren,W.de Bruin,Romb. 
ken opeens een groot aantal stenen uit dejjogerbeetstr.15. 
Burg.Peereboomweg te zijn verdwenen.Hier- 	er eII,Laan kk,vocr rjwieen en] 
door ontstonden grote gaten in het wegdek _bromfietsen 100% sèrv±ce! 
De kans, dat een fietser of bromfietser: .... 


