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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN van DE STICHTING 45E BROEKER GEMEENSCHAP'

20.30 uur geschud.Nieuwe leden zijn van
iarte welkomi Er wordt gespeeld iedere
vrijdagavond in cafe-restaurant "Concordia
lOorpsstraat 1.
• ===KLAVERJASCLU£===

•Maandagavond 8 September a.s. worden de
kaarten voor de eerste maal weer geschud
|voor de klaverjasclub in cafe Concordia.
:Aanvang 20.00 uur.

=== A G £ N D A ===

9}10 en 11 sep.Oud papieraktie ten
noorden van de Parallelweg

20 sep.Jongdierendag konijnen
25 okt'.Viering 40-Jarig bestaan brand-

weer

28-29-30 nov.Tentoonstelling pluimvee en
konijnen»

===TVJEE MAAL D0RPSFEES9:===

In de afgelopen periods werd in onze ge-
meente tweeraaal een dorpsfeest gevierd.
Op 22 en 23 augustus in Uitdam en
een week later in Zuiderv/oude, Van beide
feesten hebben wij een gedeelte meege-
maakt en wij gelov-en, te mogen stellen, _
dat beide dorpen een paar goed geslaagde
dagen hebben beleefd, Zowel in Uitdam
als in Zuiderwoude werd een optocht ge-
houden en 00k in beide plaatsen stond
een balmasque op het programma. De op
tocht in Uitdam was zuiver een kinderop-
tocht. Alleraardigst verkleed liepen de
kinderen het dorp op en neer, voorafge-
gaan door de Zuiderwonder fanfare^ De
optocht in Zuiderwoude was anders van
karakter. Hier waren het omgebouwde wa~
gens, die door tractoren v/erden gereden.
Bijzonder leuke ideeen waren er bij. De
Damslapers b.v. of de Astronauten, Aan
alle v/agens was zeer veel werk verricht;
de aankleding stond op hoog peil, Wat
ons in Zuiderwoude trof, was dat het
aantal personen, dat de optocht gade-
slaat, blijkbaar van jaar tot jaar gro-
ter wordt! Gedurende de beide dorpsfees-

ten was het redelijk goed weer, zodat de
geplande programme's alle konden worden
afgewerkt. Wie nog niraraer getuige is ge-
weest van deze gebeurtenissen, willen wij
opwekken om volgend jaar eens te gaan
kykeneVan de data zullen wij U tegen die
tjjd op de hoogte houden.

====KLAV£RJASCLUB ZUIDEHW0UDE===

•AoS. maandag 8 September begint weer het
inieuwe seizoen met een ledenvergadering
:en volledig GRATIS prijsklaverjassen.
;Nieuwe leden zijn van harte welkomi

===BRIDGECLUB===r

Vrijdag 12 September a.s. gaat de Bridge-
club weer van start. Zoals gebruikelijk;
gaat aan de eerste speelavond de leden
vergadering voorafoDeze vergadering be
gint ora 20.00 uur.Punt van bespreking:
contributieverhoging. De eerste kaarten
voor het seizoen 1969/'70 worden om

"==;=GYMNASTI5KV£RE-N-IGING=^= -

Op maandag 8 augustus j.l. heeft Sparta
de gymnastieklessen na de gebruikelijke
zomervakantie hervat.Er bestaat voor een

ieder nog steeds de mogelykheid tot onze
Sparta-familie toe te treden.Vooral de
herengroep en de jongensgroep van 12-16
jaar, beide- op vrijdagavond kunnen nog
versterking gebruiken.Houdt uw lichaaras-
conditie op peil en wordt lid van
Sparta.Inlichtingenrde heer Harting,Dr.0.
Bakkerstraat 2, tel.^88. ___

===SPR£EKUUR HOOFD O.L.S.I===

Het spreekuur van het hoofd der o.l.school
I zal gehouden worden op maandag 8 Sep
tember a.s. van 19.30 - 20.30 uur (nood-
school). ___

===:MEISJ£SVSRENIGING=== '

Maandag 8 September hopen we weer met de
club te beginnen om kwart voor vier in de
leerkamer. Meisjes die voor januari tien
jaar worden zijn van harte welkom.Inraiddels
hebben we al een begin geraaakt met het op
halon-van oud papier ten zuiden van de
Parallelweg.9,10 en 11 September komen we
ten noorden van de Parallelweg.Jammer is
dat ConBrio hier ook papier heeft wegge-
haald, maar wilt U het voortaan voor ons
bewaren?Alvast hartelijk dank.

De leiding van de meisjesclub.

; ===UITBREIDINGSPLAM HAVENRAK===

•Er wordt op het ogenblik met veel en
groot materiaal gev/erkt aan het bouwrijp-

:maken•."van he.t..res.te.rend.e..ge.de.e.l.te.,yan.h.et*



uitbreidingsplan Havenrak.Riolen worden
gelegd* straks gaan de zandauto's v;eer
rijden om een zandpakket op te brengen,
dan zullen de stratenmakers vorschynen
om de straten aan te leggen enz» enzc
Wat gaat daar allemaal verrij3en?Weliicht
stelt U er bolang in om hier eens war,
over te vernemencOp dit moment zijn twee
bouwprojecten aan de gangcLangs het
MoerD.and bouv/t de fa..Verst'ijne 9 koop-
v/oningenoLangs bet Oosteinde is de fa.
De V/aal begonnen met de eerste serie
bungalows op te zetten.Deze worden ge-
bonwd volgens een patrcon van teikens
drie aan elkander>D8 grondvormen doen
wat eigenaardig aan. maar iiaarmate de
bo\m vorder'G, zal het 'J dv.idelyker wor-
deiioDeze bungalow-bouw gaat straks ver-
der langs de gehele buitenrand.Zy vormt
meteen de afsluiting van de bobcuwing,
Daarachter, du.s op het land, v/at nu .nog
in agrariscli gebruik is, zijn nienv/e
oportvelden gepland.-Aan het Nieuy/land;
naas.t Eaiffeisenbank en daraeskapper
Kreetz is nog een stuk. grond beschikbaar
voor v;inkelbouw->Het hoe, .vie en wat daar-
van is nog niet bekendr.Vvel gaan de ge-
dachten uit naar •de,, mogelykheid ' om hier
een combi.natie van- enige winkels te ma- •
ken.Naast de Raiffeisenbank, ook langs
het Nieuwland, zal gebouwd'v/orden een
bureau voor de Rijkspnliti'=' met- twee, bij-
behorende dienstwoningen. Dit is dus
tussen de Bank: eii het-Burg.Paulplantsoen.
Op de plaats waar nu een sintelpad ach-
ter de bejaardenwoningen het land in
voert, komt een .nieuv/e straat, genaarad
Binnenweeren-. Deze komt dan weer uit op
het Oosteinde„0ok de straat naast -de

Bank wordt tot het" Oosteinde doorgetrok-
kennOp. deze manier onts'taan er weer een
aantal nieuwe bou-.vblokken.Deze bieden

ruimte voor ca.?0 vvoningen. Van deze ca.
70 woningen zullen er naar verwaohting

woningwetwoningen kunnen zijnr.Ook is
ruimte gereserveerd voor een zestal koop-
woningen in do wat goedkcpere sector, "•
speciaal bedbeld voor de eigen ingezete-'
nen. en v;oningzoekenden., De overige- bouw-
blokken zullen ioor bcuwfirma's worden
b.enut voor het bouwen van koopwoningen
Ook langs de Keorngouw kan nog een.serie
woningen worden gezet.

_ (v/ordt vervolgdj^)

=^=.=BUEGERLIJKE STAND--===

gebo:^n:Cornel,is, zv J.C.Bruijn en N.van
V/averen, Carla dv S.J.Eisinga en M..E,
Verbaarschob. Pieter, .zv P.-Dorrebcom en
H.G.C.Stuart". Talitha Sippora,dv M.C.
Hoppe en M..J.M.T.Engelerx.
getrouwdrVJillem Jan de Ruiter.,25 Jaar en
Huiberita .Arianne de Gr,aaf,22 jaarc
overladen:Jan Kes, 5^ jaar,. echtgenoot• •
van J.Pereboom, Marken-Pieter Viscer, 81

weduwnaar van S«W.,T.van der We el

• -- ==rzADVERTENTIES-==

• B E R K E F F

Laa.n .yoor .rijwielen -en
bromfietseh

100^ S E "R V I C E ! !' r

GSDIPLQMEERD PEDICURE

mevr.F.Brouwer,Broekerme erdijk 6,
Broek in IVaterland, tel .02903"^12
Behandeling na afspraak 00,K AAN HUIS!

piJT|p^JVipHANDEL^|jHE|^PLEIN^

Kerkpleiii 9 tel-. ^68
Grote keuze binnen en buitenlands

GEDISTILLESRD en .WIJNEN

Jonge jenever vanaf /o8,80
Gude jenever vanaf /aOjOO
Vier.n vanaf J =9j25
Bessen jenever, Citroen jenever,
Citroen brandewijn, frambozen,
kersen en abrikozen brandev/ijn

vanaf /.7,75 per
LOOP VRIJ BINNEN i

D A I-; E S ........ ..

U alien stelt het zeer op prijs, dat U
goed en vakkundlg behandeld wordt en
het kapsel krijgt dat goed bij U past.
Gun U daarom heerlijk de tijd om
GEZELL'IG naar DAMESKAPSALON "EMMY''

toe" te komen- ' " '

Belt U s.v.p. yoor, een afspraak!
"tel,.566'

CAFE-RESTAURANT "CONCORDiA"" ,
Verzorgt Uv; vergaderingen, receptie's,

bruiloften en partijen.

Gezellige,intieme sfeer#
ZEER EILLIJKE" PRIJZEN!

Beleefd aanbevelend,
C.DE VRIES

"VOOR UW BRANDVERZEKERING
naar;

DE.ONDERLINGE BRANDVERZEKERING"MIJ.
Parallelweg" 17

Broek :i.n Waterland , tel c02903-269

Premie stenen woonhuis f,0,k0 per O/OO
premie stenen-houten

woonhuis ^.0,85 per O/OO
premie houten v/oonhuis J.I-,— per O/OO" •
Vee en- hooi ' • J.I1IO per. .0/00

6LIJTERIJ_^C0NC0RDIA^J7IJNHA^^

biedt U deze week"--

Frambozen bessen per li-terfles J.3j —
Zwarte bessehwijn per iljiterfles /.'3? —
Advocaat. van eioren, suiker en brande-

wijn per fles . /..5523
' per fles /•1»25

. per liter J"9)50
per liter /•9j75
per liter " " /.9595

Citroen brandewijn per liter
Een verfrissende landwijn BON PATRON

per "fles J.2,50
Onze ac'tie STARDLUST PRODUKTEN gaat

onverminderd d'oor:

per fies /.3]35
2 flessen Jo5,95

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

Jus d'orange
Jonge jenever

Gude jenever
Cognac

Y02B_^if_^I^VERZEKERING|N

Admin is tratie- en i^ssurantiekantoor

J.K.HONINGH en J..HOUTKOOP

Parallelweg 17
Broek in V/aterlandi tel.02903-269


