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=== A G E N B-A ===

^23-24 aug.V/aterlandtocht
|23 aug.Dorpsfeest Uitdara
29—50 aug.Dorpsfeest Zuiderwoude
3G aug.Jongdierenkeuring pluimvoe
20 sep. Jongdie'renkeuririg'konijnen
25 okt.Viering 40-jarig bestaan brandweerworden afgestoken. Met uitzondering van

het z.g. slotstuk, dat door enige jonge-
lui intuGsen was vernield. Over het. al-
gemeen hadden de festiviteiten niet te

28-29-30 nov.Tentoonstelling pluimvee en
; konijnen. :

^ ===DE ZOMER IS VOORBIJ =====
•Be zomer is bijna voorbij. Natuurlijk
hopen we, evenals U, dat het nog lang
.mooi weer blijft. Maar toch is onmisken-
baar de zomer voorbij. De soholen zijn^
•w^r, beg^nherri vakan~fie"s zi j"^ afgelopen "
©n het .rythme.van het leven van alledag
herneemt de overhand, .Vpor ons betekent
•dat, dat we yanaf heden weer :rogelmatig
tomde veertien dagen gaan verschijnen.
jTenrainste.^ -.als U ons dat mogelijk
:toaakt. Aan het begin van het seizoen
itl-969/7.0 ,ri.c.h.ten-.. wi j .ons v/eer tot .TJ alien
•met. het..v.erzpek ..ons, van. copy te voorzi.en
iVoor het nummer, dat thans voor U ligt,
;hadden wij slechts de beschikking over ;
tw.ee korte berichtjes. U begrijpt, dat ^
;wij daar niet veel mee kunnen doen. Ook
h.et ve.renigings-seizoen zal binn.enkort •
weer aanvangen. Deel ons Uw winterpro-

J steken, mislukte. Slechts een aantal
: vuurpijlen ging de lucht in. Toen het

zondag mooi en droog weer beloofde te
blijven, is in allerijl nog enig herstel

; werk verricht met als resultaat, •dat -een
; aantal stukken alsnog op zondagavond kon

: klagen over gebrek aan belangstelling.^
:Wei viel het bezoek aan de openings-
; dansavond n.o.gal tegen,evenals dat het
:geval was met de voetbalwedstrijd Oud-

Volendam ,contra Oud-Amsterdam.., doch ge-_
Idurende de rest van de week waser veel
; "volk op de been"« De klaverjas-drive op
: Diaandag gaf als van ouds weer het gezel-
:lige beeld van een zaal vol kaarters.De
: spuitbalwedstrijd tussen.'.de brandwee'reen
: heden van Broek en Zuiderwoude vo'rmde in
:diverse opzichten een waterballet.Dat he
;nu net uitgerekend die avond moest re-
genen! Desondanks veel publiek en een

;leuk schouwspel. De bridge-drive is goed
: geslaagd. Een 30-tal bridgers was in
: Ooncordia bijeen, waaronder eeh^flink •.
;aantal.gasten van buiten Broek. De meer-
; derheid van de prijzen werd door d.eze

ferammimede^ter publi^a'tie'iide""Agenda".; gesleept.De polsstok-
iOok aile andere beriohten en mededelingen: mag zonder meer een suooes wor
kunt .U-in ons blad kwijt. Maak er gebrdik: S®"'' ®®" \eurxge organisatie.veel

• 1 nv,c ^ u*. • 4. TT • publ-xek en veel gelachen. Voor herhalingvani Ons blad-is er echter met alleen : j x • -j x c-n<>-D
1 x-1 Tx- : vatbaarlDe voetbalwedstrijd .tussen SDOBvoor de verenxgxngen; ook artxkeltjes van; , ^ ^ ,

partlculieren zullen wij gaarne voor : '̂ ®^ Perselftal is wel doorgegaan, maar
plaatsing in aanmerking brengen. Stelt U i" '̂ ® ^t^omende regen. Alleen de "ouwe
prijs op het behoud van ons blad, bedenkt i f ^
dan, dat het lot ervan in Uw handen ligt.i "® "edstrxjd exndxgde xn de stand 1-1. •
;=== S==; Over, het vuurwerk hebben wij het al ge-

===FEESTWEEK=== '-Ihad, zodat we nu overstappen naar de za-
Ret lijkt ons goed een korte terugblik tejterdag met de huisdierenshow. Dit reeds
werpen op de afgelopen feestweek. Alle enige jaren herhaalde jeugd-evenement
:geplande evenementen, zoals U die in ons ;was ook dit. keer weer geslaagd.Tijdens
apart© feestnummer (waarom "maakten. onz© !thet beraad vande- jurywerden d-e kinde-
middenstanders geen gebruik van de daariri| ran'vermaakt met een poppenkast-voorstei
jopgenomen reclame-mogelijkheid?) vond op-jling door mevr.Eppenga en de heer Water-
igesomd-, hebben doorgang gevonden. Zelfs drinker. Hartelijk dank daarvoor. En af-
'het vuurwerk, hoewel in twee etappe.s.D.oor| gelopen zondag tenslotte. de stock-car- i
;de voortdurende regenval op jol. vrijdag ;race. Het grote, publiektrekkende evene-
;was het vuurwerk onbruikbaar geworden. | raent, Duizenden toeschouwers waren getui
iEen poging cm .het. die avond alsnog af te i ge van de wedstri jd -en-van-het neerko-



imen van een 3~tal parachutisten. Het weer
1leende zich daze zondag uitstekend voor
;daze gebeurtenis. Mooi droog en niet te
'warm. Als algahela indruk overhaerst,
!dachten wij, toch wel een geslaagde
•feestweek 1969"

:Bij da feestweek hoort de kermis (of net
jandersora, als U wilt). Bit jaar de kermis
Iniet op de vertrouwde plaatsen, doch op
:het parkeerterrein. Min-punt:toch wel een
•beetje verlies aan romantiek.Plus-punten:
;mogelijkheid voor meer attracties, geen
;angst voor auto's e.d, tussen de kramen,
;ruirae gelegenheid om overal bij te komen
!en alias te zien. Over het algemeen hoor-"
;den wij zowel van het publiek als van de
:kant der kermis-exploitanten, dat men de
jverandering een verbetering vond. lu ver
Iband met de diverse bouw-werkzaamhe.ien

•deed de orageving nog een beetje rommelig
•aan. Volgend jaar zal de kermis op het
•parkeerterrein zeker nog beter tot liaar
jpecht komen.

^^r^TELEFOON POLITI£==^

De postcommandant van de Hijkspolitle te
Broek in vVaterland is nu ook telefonis'ch

bereikbaar. Hij heeft het "oude" nummer
gekregen, dat IT ook in de gids vindt,nl.
29^"Bij geen gehoor kunt U bellen Vf6(de
heer Kwantes)i En vindt U ook daar geen
gehoor, dan bellen 02995-1^^^- Het adres
van de Postcommandant is:Moerland 1.

===OPPAS GEVRAAGD=^=

Een.aantal kleuters van de kleuterschool

blijft daar tussen de middag over.Dat zijn
natuurlijk de kleuters, die ver van de
school v/onen (Zuiderwoude ,Broekermeerdijk
etc.). Voor deze overblijvertjes worden.nu
6en of meer dames gevraagd om op hen te
passen. Van ca.12 uur tot half 2. Wie
lets voor dit "werk" voelt, wordt
fverzocht zich in verbinding te stellen
met de,hoofdleidster van de kleuterschool
of met mevr.van der Lugt,wnd.voorzitster
van de oudercommissie.

. =^=BnRGERLIJKE STAND=^=
geboren;An.ia,dv J.C.Huisman en A.G.Helmig
Sjoukje Richtje,dv C.Sanders en GiCanri-
nus.ondertrouwd;Willem Jan de Ruiter,25jr
en Huiberita Arianne de Graaf,22 jaar.
jWillem Ever5,24 jaar en Clara Maria
;Reurs,20. jaar.getrouwdiGerrit Oudejans,
|25.jr en Trijntje van de Stadt,26 jaar.
•Simon-.Aderaa,34 jr.en Bastiaantje Hoek,
:21_jaari

Kerkplein 9 Tel.468

Wij brengen een grote sortering
BINNEN- EN BUITENLANDS GEDISTILLEE.RD

Loop v-rijblijvend binnen !

B E R K E F F

Laan 44

Voor RIJWIELEN en BROMFIETSEN,:

100?^ SERVICE! i !

' T E K 0 0 P :

Woonark"WINDEKIND" aan de Broeker-

meerdijk t/o nr.31

J.M.VAN GOOL

DAMES. . . .

J alien stelt het zeer op prijs, dat
U goed en vakkundig' behandeld v;ordt
en het KAPSEL krijgt dat goed bij U
past.
Gun U daarora heerlijk de tijd om
gezellig naar

DAMESKAPSALON "EMMY"

toe te komen.

Belt U s.v.p. voor een afspraak.
telefoon:566

GEDIPL0MEERD_PEDICURE

Mevr.F.Brouwer, Broekermeerdijk 6,
Broek in VJaterland.

Telefoon: 02903-412
Behandelin.g na afspraak ook aan huis!

VOOR AL UW VERZEKERINGEN

Adminj^ratie- en Assurantiekantoor

J.K.HONINGH en J.HOUTKOOP

Parallelv/eg 1?
Broek in V/aterland.

Telefoon: 02903-269

Wettelijke aansprakelijkheid;
ongevallen; ziekte; invaliditeit;
brand; inbraak; storm; bedrijfsschade;
ziektekosten; pleziervaartuigen;
auto; motor; bromfiets; glas;
inboedels,woonhuizen,winkels op totaal
polis; reis- en bagage; levensverze-
kering; arbeidsongeschiktheid;
caravans.

SLIJTERIJ "CONCORDIA" "WUNHANDEL

-biedt U deze week:

Frambozen' bes'sen per literfles ^
Sv/arte bessenwijn per literfles /•3,—
Advocaat van eieren,suiker + br'andewijn

per fles /.5)25
Jus d'orange per fles /.1,25
Jonge jenever per liter /•9i50
Dude jenever per liter
Cognac per liter /•9t95
Citroen brandewjjn per liter /.7i25
Een verfrissende landwijn

BON PATRON per fles /.2,50

Onze actie stardlust producten gaat.
onverminderd door: per fles /•3j35

2 flessen

U belt 206 en wij komen!
C.DE VRIES.

VOOR UW BRANDVERZEKERING naar-:

De Onde.rlinge Brandverzekering Mij,E'arallelweg 17 jBroek •in Waterland.
telefoon:' 02903-269. - ..

CAFE-RESTAURANT ."GONCORDIA" • •
verzorgt Uw brui'loften en partijen!
ZEER BILLIJKE PRIJZEN! C.de Vries


