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ORX3AAN VAN DE STICHTING „DE 5ROEKBR GEMEENSCHAP"

•=== AGENDA ===

:18 sep.Vergadering. gemeenteraad
:20 sep.Jongdj.erendag konijnen
\2k sep.Plattelandsvrouwen:lezing over
; "Frans Hals"

•27 sep.Oud-papier-aktie Zuiderwoude
^30 sep.N.C.V.B. Ds.Zethof "De kerk op zed'opleiding kost veel geld; er moeten in-
: 1 okt.Plattelandsvrouwen:lezing over ;strumenten komen en lesboekjes en die zijn
; "De vorming van de vrouw" niet goedkoop. Dus U begrijpt nu misschien
;20 okt.Ledenvergadering Groene Kruis .;de bedoeling van ons schryven. Er zijn ,
;21 okt.Plattelandsvrouwen:"Pantomime" al veel personen die uit vrije wil hun
;25 okt.Viering ^O-jarig bestaan brandweerbijdrage aan hat instrumentenfonds ver-
il3 nov'.Plattelandsvrouwen:lezing over boogd hebben van /. 1,— op /.2,— en veel
, . "Humor" hoger. Als ik U. nog vertel, dat alle .
:28--29-30 nov.Tentoonstelling pluimvee en leden van ons corps (vanaf .16 jaar) ,00k

konijnen donateur zijn van het fonds terwijl die
•l6_dec.Plattelandsvrouwen: Kerstvierlng_ bovendien hun wekelijkse contributie

===ZANGVERENIGING=== toe) botalen, dan hoop ik
j -r—r ^ T. • 4. dat' U, na dit te hebben gelezen, straks

:Woensdag 24 September a.s-r begint ons . ,l n i. n 4. m 1, 4-
- 5,, o , :zegt:".. Och, laat xk het maar

koor, onder lexdxng van de heer G«.Mxtten-: „ , ^ - ... j. j i -i. 4.-
° afwachten als xk kom met de kv/xtantxe.

igadering van ons corps, maar wij willen :
'dit vrijwillig houden. U weet dat wij-een ;
.jeugdgro.ep hebben (15 jongens en meisjes)i
^met weer 6 man in opleiding..Het is een
pracht, dat de Jeugd zoveel voor ons
corps voelt en lid wil worden. Maar die

;dorf, weer met frisse moed.aan de repeti-
:ties.Nieu'we dames- en herenleden zijn van
iharte welkom.U kunt vrflhlijvend een repe- SPARTA===
:titxe-avond bgwonen-W^ zingen elke "oens-: g September j.l. organiseerde
•dagavond van 8 tot 10 uur xn de openbare •_ ^

" , , w 1 •• Gparta, onder de meest xdeale weersomstanilagere schoolo Ook wxllen wy graag een .f , ^ 4.1 4.- v
T T j j T j dxgheden op het sportveld een atletxekwed

•beroep doen op al onze leden en oud-leden: ^ j -n i 4- „ ^
TM 4, 4--4.- 4. n .strxid voor de neugdleden. De opkomst van:om zo trouw mogelyk de repetxtxes te vol-- E. j 4. •

; • uj kTji j -4. • onze leden was groot en de stemmxng opper:gen xn verband met de komende uxtvoering.-
V. -.j, 4. u I best. Het-was zeer verheugend te zxen,dat•Tot zxens op 24 September ! x. -,t • j

TT 4. T> 4. 'de belangstellxng van de zyde van de ou-1 Het Bestuur. • . 4. tv
=:==FANFARE-CORPS ZUIDERV/OUDE======,<^®^® groot was. Zy konden zxen met welk

G.de Oude,Dorpsstr,28 , Zuiderwoude

:= =OUjU-i^iiPXJl;K AiVTli;j= = =: enthousiasme de kinderen, vande kleu-
Het bestuur van het fanfarecorps Zuider- iters tot de oudsten toe deelnamen aan de
woude heeft- een oud papieraktie vastge- bnderdelen hardlopen, verspringen en
•steld op zaterdag 27 September.Wy rekenenhoogsprihgen. Wat de prestaties betreft
iweer op Uw medewerking en hopen dat het
Ipapier weer op.bundels gebonden klaar
,staat. Bij voorbaat dank en tot zaterdag
27 September.

II :==INSTRUMENTENFONDS===

Een dezer dagen wordt weer begonnen met
het ophalen voor het U zeer bekende in-

:het jaar 19^5/^6 en voor een bijdrage van
1,-- per jaar of hoger naar eigen wil.

; Nu zijn we in 1969 en tot nog toe is de jl.Joke Kelderraan,
•vraag niet gesteld of U bereid bent dit :.jongens 10-11 ,iaar:1°Jaap Dekker. 2.Gerrx
bedrag te verhogen, Dit onderwerp is wel !v. d. Zee. meis.jes 10-11 .iaar:een gedeelde
dn bespreking in bestuurskringen e,n ver- . ebrste plants. 1_. Elly,Doon_ en Helrna Wool-

^ Schaagen. .jongens 6
strumentenfonds. IT weet alien dat dit op Kuilenburg. meis pes 6-7 .iaar. 1.Riet je
vrijwillige basis gesticht is, ik meen.inT®-^ Deursen.

kunnen we stellen^ dat de resultaten zeer
•bevredigend waren. Verschillende van onze
meisjes en jongens leverden prestaties
waar we trots op kunhen zijn.Al met al een
•geslaagd evenement.De uitslagen warenJ
kleuters:1oReinoud Sluiters 2.Edwin van

7 .iaar: 1 .Gerard

.jongens 8-9 .jaarM.Paul Ploeger
•2.Gerard V/ooldrxk'. meis.ies 8-9 .iaari

2.Joke Moerkerken.



drik»meis,ies 12-16 ,iaar;1»Ada Kelderman ! lem van de kapitaalniarkt v/eet dat dit
2.Lia Boon. ; raomenteel een moeizaani karwei is.

=t:=VERLQREN===

Een raedewerker van het stedebouwkundig
bureau Zandvoort te Hendrick Ido Ambacht •
heeft + 22 augustus j.l. een fototoestel •
Kowa nr. SJ verloren in de Borpsstraat. !
Dit toestel kan alleen worden gebruikt
door specialisten.Wie heeft het gevonden?

===bejaardensqgiSteit==:=
De Bejaardensocieteit start wear met de
wekelijkse bijeenkomsten op a.s. dinsdag
23 September. In de leerkamer om 1^.00
uur. Nieuv/e bezoekers van de bijeenkpm-
Isten zullen van harte v/elkom zijn.

===:HniSVRQIJ?fEN: QPGELET!:==^

'Een dezer dagen kwam ons wederom een ge~
•val ter ore, .waarbij een oudere alleen-
•staande inwoonster van onze gemeente bijna
;het slachtoffer werd van oneerlijke ver-
kooppraktijken. Het is dit keer gelukkig
'nog net goed afgeiopen, maar het had haar
ook al haar spaarduitjes kunnen kosten,

•Het ging ditmaal om "prachtige vloerkle-
jden", die z.g.- voor weinig geld te koop
waren.' De verkoper-doet-zich voor als
zeeman, die-de volgende dag met zijn schip
moet vertrekken en die prachtige kleden
dan niet kan meenemen. Laat U zich door

niemand iets v/ijsmaken! Het is geviToon rom-
mel, wat men op deze manier probeert te
slijten. -Steeds vaker gebeurt het, dat men.
juist oudere mensen tracht te bewerken.'
Uherinnert zich vast wel het geval van
een dame, elders in het land, die voor
een kwartier z.g. schoorsteenvegen een

kapitaal moest neertellen. Daarom voor de
zoveelste maal: koop'niet van onbekenden.
Teken geen afbetalingscOntracten e,d» aan
de deur. VJees voorzichtig met lidmaat-
schappen of abonnementen op boeke'nclubs
e.di Men wil Uw geld, weest U dan ver-
standig en voorzichtig. En, als vie dat
vragen mogen, houdt s.v.p. een oogje in !
het zeil bij de ouderen in Uv/ omgeving. •

===UITBREiDINGSPLAN HAVEmAK=^ =
: (vervolg)
jOok al is dit uitbreidingsplan in vprhou-
ding tot wat men in andere plaatsen ziet,
maar klein,het zal U tpch wel duideligk-
zijn, dat een en ander nogal wat hoofdbre-
kens kost. Aan allerlei dingen moet wor^
den gedacht. Wij noeraen er een paar:straat-
verlichting,brandkranen,straatkolken en
nog zoveel meer.V/at de kosten betreft:het

gaat om honderdduizenden guldens.Het to-
tale plan "Havenrak",dus inclusief dat ge
deelte ,.dat reeds klaar is,is becijferd op
2.^.millioen gulden.En dan staat er nog
geen huislEen stuk grond hebben wij nog
hiet genoemd en wel het stuk achter de
iboerderij van Spaans,naast het parkeerter-
rein.Dit is bestemd voor de bouw van een
|nieuwe lagere .school ter yervanging van
jdie aan het Eoo'm'einde.Hier is het wachten
pp de z.g, urgentie-verklaring van het
Ministerie van Qnderwijs.Zbdra deze binnen
•is,kan met de voorb'ereidingen van de bouw
worden begonnen.Tot die yoorbereidingen .•
hoort o.a.het yerkrijgen van de nodige ka-
pitaalmiddelen oin de" "bouw te bekostigen.

wie ge en_vre_emd.e, i s. .in_he-t—Ja-ruza

===BURGERLIJKE STAND=== ;

geboren: Rosemari jn, dv D.J.Gompaan en N.G.:
Spaans.Jolanda,dv J.Schoon en G.Nat.
ondertrouwd;Cornelis Langenberg,22 jr.en;
Gerarda Velthuij zen,22jr.getrouwd:Willem :
Evers,2^ jr en Clara Maria Reurs,20 jr.
overleden; Reindert Prijs,8l jr , echtgenoot
van Immetje Pauw, _ ;

SLIJTERIJ IVIJNHANDEL "HET PLEIN"

Kerkplein 9 tel.^68
Vi/ij hebben een grote keuze in sherry
van v/ereldmerken i.m.:

Harveys-Pedro Domecq~Sandeman, enz.
in prijzen vanaf t/m /.1^,30
per fles. ONZE RECLAME:
Een hele liter sherry /.3i50.

2 gezinsflessen Sin® of Tonic 98 cent!

GEDIPLOMEERD PEDICURE mevr.F.Brouwer

Broekerrneerdijk 6,Broek in Vi/aterland
tel.02903-^12. Behandeling -na afspraak
ook AAN H U I S ! " " ' " •

CAFE - RESTAURANT C_0_N_C__,0_R^D^I^A

verzorgt Uw vergaderingen,recepties,
bruiloften en partijen. Gezellige

intieme sfeer. ....

ZEER BILLIJKE PRIJZEN!Beleefd aanbe-

velend, C.DE VRIES

VOOR UW. BRANDVERZEKERING NAAR:.

De Onderlinge Brandverzekering Mij.
Parallelweg 1-7iBrQek in Waterland.
telefoon; O2903-269
Premie "stenen woonhuis /,0,A0 per 0/00
Premie stenen-houten

•v/oonhuis,0 ,83 per O/OO
Premie houten woonhuis /.1,— per O/OO
Vee en hooi . . /hi., 10 per O/OO

DAMES U alien stelt het zeer op

prijs 5 dat U goed en vakkundig behandeld
wordt en het kapsel krijgt dat goed bij U
past. Gun U daarom heerlijk de tijd om
gezellig naar DAMESKAPSALON "EMMT".,
toe .te .komen.Belt U s.v.p. voor een
afspraak. telefoon;Q2903.-386

SLIJTERIJ "CONCORDIA" V/IJNHANDEL

Een verfissende landwijn BON PATRON
/.2,'30 per fles!
Onze actie Stardlust produkten gaat
•onverminderd door.,,

Per fles /. 3)53- 2 -fiessen ••/.3^95•
U belt 206 en v/ij komen!

0. DE VRIES

VOOR AL UW VERZEKERINGEN!!! .

Administratie- en Assurantiekantoor

Jb.K.Honingh en J. Houtkoop,
Parallelweg 17jBroek in Waterland
telefoon: 02903-269*

Wettelijke Aansprakelijkheid;Ongevallen;
Ziekte;Ihvaliditeit;Brand;Inbraak;
Storm; Bedrij fsschade ; Ziek'tekosten;
PiezierVaartuigen;Auto;Motor;Bromfie ts
Glas;Inboedels,woQnhuizen,winkels op
totaalpolis;Reis- en bagage;Levensver-
zekering:;Arbeidsongeschiktheid; Caravans

B E R K E F F ,
Laan kk, voor RIJWTELEN EN BROMFIET-
SEN: 100 % SERVICE t ?


