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=== agenda ===
16^17 Diei Fancy-fair t.b.v.Het Gr.Kruis
22" mei' Plattelandsvro-uwenCboekbespreking)
29-30-31 mei Festiviteiten 100-jarig

bestaan school te Zuiderwoude

31 mei"Opening wijkgebouw
5 jun.Plattelandsvrouwen (zomeruitstapje)

11 t/m 14 jun.Avondvierdaagse
12 jun.Bejaardentocht
26 jun.Afscheidsavond o.l.school I
9-17 aug'Feestweek en.kermis
25 okt.Viering 40-Jarig bestaan Brand-

weervereniging. _

==:=FEESTELIJKE 0PENINGEN==:=:

In de afgelopen periods vonden in Broek
in Waterland twee feestelijke gebeurte-
•nissen plaats en"wel"de officiele- opening
van de nieuwe Raiffeisenbank en de

officiele opening van de garage van de
heer- Keff.Ons blad is niet de plaats om
van deze gebeurtenissen uitvoerig verslag
te doen. Wel willen wij onze vreugde over;^ Bonten;2.Mart BeetsiS.Henk
beide gebeurtenissen uitspreken.Getroffen .

° a-- Schouten.
:heeft ons de enorme belangstelling,dxe ,
;deze openingen naar voren kwam.Zowel het ;
ibestuur van de Raiffeisenbank alsmede de

heer Keff wensen wij van harte veel succes

al de zieken en de bejaarden deze middag
niet vergeten hebben en de adverteerders
op onze loten en programma's. ledereen
die aan deze dag heeft medegewerkt,zegt
het comite zeer hartelijk dank voordeze
geslaagde dagen»

HET ORANJECOMITE
-p-o-o-

N®:hrift redaktie:In aansluiting op bo-
venstaande is het,de redaktie een behoef-
te het Oranjecomit^ dank te zeggen voor
het gebrachte programma.Wij menen dat ook
de bevolking ten zeerste is ingenomen met
deze nieuwe koers van Koninginnedagvie-
ring.Met eeh'-variatie op een bekend
gezegde kunnen we zeggen;"Een nieuw
comite,een nieuw geluid"» " ___

===UITSLAG KINDERSPELEN=:==

Meis.jes 1ste en 2de klas: Fabelt jeskrant-
spel. 1.Anja Roth;.2. Anneke .Hagens; 3. Anneke
Bruin.

Jongens 1ste en 2de klas:Fabeltjeskrant-

:toe in hun prachtige nieuwe gebouwen.

==::=KONINGINNEDAG 1969=^=
:Het Oranje-c'omite wil eerst een woord van
:dank brengen aan burgemeester en wethou-
;ders voor de medewerking,de fam.Kelderman
:voor de garage, die zij voor deze gelegen
;heid aan ons belangeloos ter beschikking
!stelde,de Boerenkapel,het kabaret der La-
';ge Landen,de Hecoberaa's, en niet te ver-
:geten de Uitdammer toneelgroep die de
ieenakter opvoerde "Klaas Konijn in Huiden
:-e.n veilen" .Dat. het in de smaak is geval-
flen, behoef ik U niet te verteilen;het ,
iapplaus was van dien aard, dat wij hopen
:dat ze nogmaals voor de Oranje-vereniging
iterug komen.Verder gaat onze dank uit
;naar de fanfare;-van Zuiderwoude voor de
:muziek,het onderw^zend personeel van bei-
;de scholen en niet te vergeten de mensen
:die 's morgens de reveille bliezen vanaf
;de toren (een .machtig gehoor) , te.vens'het
;Tambour - en trompettenkorps ^'Con Brio"
'van Monnickendam die een prachtige rond-
•;gang..door..de..gemeente.maakte-en..die..vo.or-

Meis.jes 3de en ^de klastSportsterrenspel
I.Wiima Buurs;2.Karin v.d.Keur;3-Jane
Beunder•

Jongens 3e klas:Hindernisbaan«1.Wim van
Merle;2.Paul Ploeger;3«.Rudy van Bree
Meis.jes 5de en 6de klas;Hock^rstickspel.
I.Suze Slegt;2,Marjon de Gooijer;3*Ada
Kelderman.

Jongens ^de,3de en 6de klas:Gecostumeerd
voetbal. 1.Ronno Honingh (pastoor)-; 2.Lex
Karanelan (Oosters type);3-Jaap de Klerk
(verzorger)•;A,.Cor Slegt (Zwitserse boer)
5.Teun Terpstra (E.H.B.O.);6.Wim Maaslan(
(E.H.B.O.). . .
Meisjes van 12 tot 15 jaar:Hockeystick-
spel.I.Agnes Kouwenoord;2.Paulina Broede
3.Wijnie Oskam.
Jongens van 12 tot 13 jaar:Hindernisbaan
1^R.Kouwenoord;2.Th.Reijnders;3-E.Beunder,

===UITSLAG VERLOTING "ORANJEVER.
Nr.2l66:flets;512:fototoestel;2a20:boor-
machine,; 16A: verrassingstocht; 1729* fruit-
mand;2136:taart;288A:fles Martini;70^:
gek.worst;260:gek.worst;2735ileverworst;
28.18: leverwordt; 2750: taart; 928: taart; 2.65^
blik vruchten;2390:pedaalemmer;196:vaas-'
JP.yaasje;,1219.:p,lantensprpeie^^^ 25p1:



ibioempotje;1393 Jbioempotje;3295 zoutpot;
;21915 gr.glazen schaal;^36:kl. glazen
;schaal;104^:lunchtrommel;218:handdoek;
:1276:kleerborstel;1738:cakeschaal;139^56
:glazen; 2435emaille schaal; 1404: einaille
;pan; 1373^ voorraadbus; 2904: tuingereedschap;
;23435a-sbak; 1778:6 bekers; 2772: sla cou-
ivert;2214:set pannelappen;2966:set panne-
ilappen;640;kleurenfilm;801:fotomateriaal;
;500: zakdoekjes.

: ==CONTRIBUTIEBETALING "HET GHOENE KEUIS"
•Het bestuur verzoekt de leden van "Het

;Groene Kruis", voor zover zij dat niet ge-iJohanna Arnolda van Di,jk,22 jaar
daan hebben, hun contributie over I969
•;over te maken op postgirorekening 137996
:t.n.v."Het Groene Kruis" ,afd.Broek in V/a-
Iterland.Ook kunt U betalen via Uw bankre-

kening bij de Coop.Raiffeisenbank*

===AVONDVIBRDAAGSE==:=

:De 26e N. vV.B.-Avondvierdaagse zal dit
:jaar worden gehouden van 11 tot en met l4
:juni a.s.De eerste drie avonden wordt er
izoals- gebruikelijk gelopen in Broek in Wa-
;terland, de laatst.e-. dag. v/ordt gelopen. te
Purmerend.Het 'inschrijigeld bedraagt
;/.3i—. voor personen van.-10 t/m 13 jaar
;en /.4,— voor personen. vanaf 1 '̂- jaar (bij
:het inschrijfgeld is inbegrepen vervoer
van Broek naar Pur.merend v. v.). Inschrijven
ivanaf heden bij de heer H,WoEppenga,Buitenr
we'eren 1,onder vermelding van: naam, voor-

"naam en adres,gebo6rtefdatum alsmede voor
de hoeveelste maal men dit jaar deelneemt
De inschrijving sluit bp woensdag 28 mei
,a^s._ •

===SPREEiaJU.R' HOOFD 0. L. S. I
Het maandelijks "spreekuur van het hoofd
der 0.1.school I zal gehouden worden op
dinsdag 20 mei a.s. van 19*30-20.30 uur
;(noodschpol). W

, :?^=:BEJAARDENTQCHT==H • _
Eoals U reeds in de agenda van dit blad
hebt-.kunnen .opmaken zal de tocht voor de
:bejaard^n• dit jaar pl'aats hebben pp';;don-
derdag 12 juni a.s.Bejaarden die reeds,
,;eerder ,hebben. deelgenomen aan de jaarlijk-•
:se tocht worden persbonrigk', aangeschreven. :
Anderen die dit jaar 63 worden .of. reeds,; 1
zijn kunnen.zich opgeven bij een der.c.ommis-
'sieleden n.l.J.Grift te Zuiderivoude ,-Di - •
Bouwes,JiP.de Wit, A.Nooij.en J. v. d .-.Lin-r
den.,Vpor gehuwden gerdt .d"at"::veen-' vah- -bea-'
den 65 jaar is of het dit jaar zal.wordeni

. .. . HET BESTUUR.

•• b==OPBRENGST' ASTMAFONDS^ '̂A' ••' r".
'De collecte vooir' het Ned.Astma Fonds heeft
iin Broek opgebracht /.230 ,43-9Alle -gevers '

•:(sters) en collectrices(tanten) namens-
het R.A.F. hartelijk dank. • •
•_ " , ' . .. F,.lCwantes. -..Slikker.

===:E.H.B.0.-EXAMEN=== ' ' ' .
Wegen. leden v.an onze E.H >B. 0.-vereniging
hebben, 9. mei j'.l. mef 'goed gevolg'hurif .'
exaraen afgelegd.Examinator was dr.Kwee
Liong-••Hian.-uit.-MEuindorp Q.ostzaaniD.e' leden
"waren opgeieid door dr. Cvdeh' Hartoog.-In-.
structeur w'as''de heer J.Duvivier>De ge
slaagden' zijn:de heer C.Bbes;mevr.H.C:>
van den Ber'g,de heer J.Bla-kborn,mevr.A,
T .Klooste'r , de heer 'S.Kleijnjde heer G.Ver-
ivei j ,mevr. Ao C. Verstr'ate ,rae j .M. B. Verbaar-

schotjde heer J,van der Zeea ;
Namens de E.H.B.O.-vereniging Broek in ^
Waterland wensen wij alle geslaagden van ;
harte geluk met het behalen van hun een- I
deidsdiploraa. • *

G.de Waart* _ I

^^=:BURGERLIJKE STAND^^^

geboren:Loeky,dv C.Buisman en J.E.de Reus

Jolanda Maryke,dv J.van Kooij en L.M.van
der Schuitoondertrouv/d:Wlllem Nooij,20 jr,
en Klasina Catharina Molenaar,19 Jr.
^etrouwd:Jan Cornells Posch,21 jr.en

GEDIPI:OMEERD PEDICURE

Mevr. F, Brouwer , Broekernieerdijk 6 , Broek
in Waterland,Tel.02903-412

Behandeling na afspraak,ook aan huis.

SLIJTERIJ_CONCqRpiA

Dorpsstraat nr.3,tel.206 (zie etalage)
Sensationele prijsverlaging van buiten-
lands gedistileerd.O.a.:
WHISKEY,COGHAC, LIKEUREN,., GJN,;:
Sherry Sandeman van /.8,70 voor /.3>30.
Mocht U geen sterk alcoholhoudende
dranken ' gebruiken, -heeft' Slijterij
"CONCORDIA" ook voor U een sensationele
aanbieding in het merk:

S T A R D L U S T

(een v/ereld export kwaliteit) van:.
zwarte bessen - kersen - frambozen'.
per fles /.3v33jter kennismaking 2 •
flessen voor /.3i95 14 % alcohol.'

Voor de komende feestda.gen: 1 flea ' JUS
D'ORANGE (origineel) SCHRIKT U" HIET
/.I,25 per fles. .
Advo.caat van--Brandewijn,eie,ren- + suiker
/.3540 per bfles.
U belt 206 eh v/ij komen.

Verzorgt Uw Vergaderingen,Receptie's,
Bruiloften en Partijen.

GEZELLIGE INTIEME SFEER 5 ! I
C.de Vries,Dorpsstraat 1,tel.20'6.

Burg.Peereboomv;eg 2^Bro.ek in Waterland.
Zowel voor , MODERNE als. KLASSIEKE . ..

coiffures.Gespecialiseerd in opsteken
en bruidskapsels.Belt U even voor een-
afspraak 029Q3-36..6' ,I

Heeft..U iets nodig o.p. het gebied.van: .
SCHOENEN,, (Dame Sjheren enkinderen)
PANTOFFELS, RUBBERLAARZEN,.. SPORT-
ARTIKELEH ivoetbalart.,gympakjes,judo)
.Bel even,.of stu.ur een.k.aartje en _wij
komen vrijblijvend bij U langs.
SCHOENENHUIS , C EES., .T.I .E R. 0 L F
Kerkstraat- 60 ,Monnickendam.
(tel.02993-1396,na 6 uur 02993-1960)

- B_E_R K_E_F_F

Laan 44, voo.r rijwieien.en bromfietsen
. 100 % S .E R V. j .0 E ! ! !

VOOR UW BRANDVERZEKERING naar:
DE ONDERLIHGE BRANDVERZEKERING MIJ.

Parallelweg 17vBroek in Waterland,
tel. 0290j--- 269.'

BEZOEKT DE FANCY-FAIR VAN HET GROENE KRUIS


