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Plattelandsvrouwen (mode-show
vrijetijdskleding) :==VOLlERE-x.IEFHEBBERS===

Ultvoering Toneelver, "Tracht" dinsdag ^k april a.s. houdt de onlangs
(Concordia) ppgerichte vogelvereniging, haar eerste
Lezing Yoor voliere-liefhebbers lezingavond in restaura^ „Concordia"
(Concordia) 's-avonds te acht uur. Op deze avond die
Gezamenlijke ouderavond o.l.s. informatie over de diverse
en kleutersoholen (Leerkamer) P=^°tlemen, die met onze liefhebberij sa-
Hearing betreffende Gemeensohapsr"'®"''̂ "®^ spreekt de heer Jac. Vroegop.

De bedoeling verder is ook de met directe
vogelhouder bij onze vereniging te betrek-
ken, zoals planten- en natuur liefhebbers
;Na de pauze is er dan ook een serie dia's
;te zien, die betrekking heeft op deze ma-

Plattelandsvrouwen (boekbespre- iterie. V/ij nodigen dan ook ieder uit deze
;avond te bezoeken die vooral na de pauze

Uitstapje Pluimvee- en konianen-;^°°^ interessant is. De toegang
houdersver. ^
(of k of 9) Plattelandsvrouwen i=== Nattiens het bestuur.___
(zomeruitstapje) ; ===OUDBRAVQND===
Verkiezing gemeenteraad )<}p 16 april a.s. vindt een bijzonder soor

jun. if-daagsschoolreisje o.l.s.ouderavond plaats. Namelijk een avond,

huis

Dodenherdenking
Bevrijdingsfeest
N.C.V.B. (Huishoudelijke ver-
gadering)

12 jun. Eendaagsschoolreisje o.l.s. I
10 t/m 16 aug. Broeker Feestweek
12 sep. Jongdierendag Pluimvee- en

konijnenhoudersver.
11 t/m 13 dec. Tentoonstelling Pluimvee-

en konijnenhoudersver.

===2EN AVONDJE UIT?===

igeorganiseerd door de gezamenlijke ouder-
•commissies van de o.l.s. I en de beide
kleutersoholen. En dus besterad voor de
buders van alle deze scholen bezoekende
kinderen. Mevr. van der Linde-Roemer zal

spreken over een onderwerp, dat tegen-
woordig erg "in" is, nl. "De sexuele op-
voeding en voorlichting van onze kinderen
thuis en op school". Wij juichen het
idee cm een dergelijke avond samen teDe komedie ,,Oscar" is er goed voor!

Tracht heeft weer een leuk stuk in studibhouden, zeer toe. Het is daarom te hopen
deze keer van Claude Magnier. IVira Sluijs
heeft net als bij het vorige stuk de
regie. Zaterdag 11 april zullen in to-
taal 9 spelers van Tracht „Oscar" voor
donateurs en andere belangstellenden in
Cafe Concordia op de planken brengen.
Voorverkoop kaarten en plaatsbespreken
donateurs bij kapsalon V/, v. Meel.
Jeaneke Klooster en Ben Brand maken

zaterdag hun debuut; wij wensen hen veel
succes en U veel plezier.

=====SIHAVI-COLLEGTE===

Van 6 t/ra 11 april v/ordt in onze geraeen-
te de jaarlijkse collects gehouden van
de „Simavi", bij onze ingezetenen welbe--

dat vele ouders van hun belangstelling
blijk zullen geven.

===GEMEENSCHAPSHUIS===

Houdt de avond van 21 april a.s. vrij!
En komt U dan naar de hearing, die ge
houden zal worden betreffende het Gemeen-
schapshuis of Dorpshuis. Jarenlang is er
over gesproken. Realisering lijkt thans
tot de mogelijkheden te behoren. U hoort
binnenkort hierover. Een grote opkomst
van alle belanghebbenden en belangstel
lenden is nodig!

===P£;UTERSPEELZAAL===
;Een aantal ouders van kleine kinderen

-iprobeert op het ogenblik een peuter-kend. l/ij hopen op een goede opbrengst. : ^ ^ 7



Ispeelzaal op te richten in Broek, voor
"kinderen van twee jaar af tot de kleuter-
schoolleeftijd. Het is de bedoeling dat
de kinderen hier een of meer ochtenden
per week koraen spelen onder leiding van
een gediplomeerd kleuterleidster en een
assistente. Misschien vraagt U zich af
v/aarom, De bedoeling is om de kleine
kinderen al vroeg de gelegenheid te geven
zich te ontplooient Veel dingen die zij
graag doen zijn in .de huiskamer niet
niogelijk, ze leren in een grote groep

met anderen te spelen, en ook de over-
gang naa,r de kleuterschool is t.z.t.

niet zo groot. IVe zoeken naar een ruimte
waar zij bij goed v/eer ook buiten kunnen
spelen (bv. steppen, fietsen, ballen en
in het zand spelen).V/e denken aan een
groep van + 15 kinderen per ochtend al-
tijd onder leiding van twee deskundige
leidsters. De kosten zullen waarschijn-
lijk + f, 3,— per kind per ochtend gaan
bedragen. Van deze peuterspeelzalen
draaien er al talloze in Nederland. IVe
hopen dat er in ons dorp ook belangstel-
ling voor zal zijn. ledereen die belang-
stelling heeft- '.verzoeken v;i'j contact op
te nemen met Mevrouw vahi-Montfrans, '
"Havenrak 27, tel. 273j'en de naam, ge-
boortedatura en adres van het kind op te
geven,: met het aantal speelochtenden per
week.

Mevrouw L, Dobbef .

Mevrouw J. Klooster

'Mevrouw P. Beintema

, H.M. van Montfrans^__
===HONDEN====. ~7~ .

Veie. mensen houden er als, huisdier een
hpnd op na. Zo'n dier brengt. vaak ge-
zelligheid in huis, i§ een leuke spe.el—
kameraad voor de kinderen, geeft ook •
soms een gevoel van veiligheid (als ze
waaks zijn) en zo zijn er nog wel. meer
plezierige kanten te ontdekken. Men dient
echter wel te alien tijde te beseffen,
dat het bezit van een. hohd-nooit mag
leid'en tot ergenis bij anderen. Ee;h tijd-
je geleden heeft in dit blad een stukje •
^staan over honden in v'erband'met-scha-
pen. Er zijn nu ook• klachten- vernotnen'
over een ander soort misdragi'ngen van
honden of eigenlijk van hun -bezitters.
Want wie een-hond vrij op straat laat
lopen, kan er wel ha'asf zeker van zijn, •
dat zo'n dier geen-halt houdt" voor 'tuineh
van anderen. Gaat daar zijn natuurlijke ''
behoefte doen,'kan gemakkelijk lets ver-
nielen etc. Wij willen dan ook graag een
beroep doen op alle hondenbezit'6ers ora
ervoor zorg te dragen, dat hun dieren
niet zonder toezicht op straat v/orden
losgelaten. Laat Uw genoegens niet een
iander tot last zijn.

==a3URGERLIJKB STAND=:==

•ondertrouwd; Cornelis Tromp, 21 jaar en '.
Klaartje Verhoe'f, 19 jaar."
Klaas Hoogenhout, 2k jaar eu;
Maria van den D'oel, 20 ja'an.;

geboren; Jacoline Ar'iahe-,' dv A.S'tblk' :
en T. Nijeboer-.'-

De GROOTSTE KEUZE; in raerk
gedistilleerd vindt U bij

Slijterij ,,HET PLEIN"
Kerkplein 9

lei. A68

CAFE-RESTAURANT "CONCORDIA"

\^erzorgt Uw VERGADERINGEN,
RECSPTIES,
BRUILOFTEN EN PARTIJEN.

Gezellige intieme sfeer.
;EER BILLIJKE PRUZSNi ! n •

Beleefd aanbevelenc

0. de Vries.

Voor een modern kapsel naar

KAPSALON „EMMY"
Burg. Peereboomweg no. 2,

tel. 566
,,Specialiteit -in Bruidskapsels"

Grote sortering in daraespruiken, syn-
thetisch en echt haar.

Kwaliteit, persbonlijk advies en na-
service vindt U alleenbij Uw kapster,

• EMMY SUIKERBUIJK.

• SL'IJTSRIj" ••„CONCORDIA" ' • - •
Dorpsstraat 1 _ tel. 02903-206

Frambosen Kersen per liter f. 3,—
Zwarte Bessen .. . per liter - 3,—
Kersen...... .... , .. per liter - 3,—

^ "ITALIAANSE VEH^OUTH
Martini

Cinzano

Ansaldo

Parfetti • •

f. 7,95
•- 7,95
- 5.,-85
- k,30

./SHERRY'S ,
Pedro Doraecq f-, 6,95
Sandeman speciale a,5-nbieding - 5j-5D
Een uitstekende V/HISKJ voor. f.13,75
Heerlijke- FRANSE COGNAC "CHALET" .

• f.13,95
BRANDY NAPOLEON FRANSE.Reclame- 12,5Q
Een gro.te.._c.caie.ctie_ Buitenlands Gedis
tilleerd o.a. DRAM'LUIC, CONTREAU,
BENEDICTINE, PERNOD .enz.- e.nz. -.-

BINNENL'ANDS G'EDIS'TlLLEERD
Citroen- B'fahdewi jh per "liter ' f. 7,50
Jonge Jenever " -per'l.iter f. 9,50
Oude Jenever ' per- liter f. 9,75
Cognac 35?o- '" "per liter' f. 9,95

Belt U 206 en wij bezprgen Uw bestelling
thuis! 'V

,BER KEFF .
Laan kk •- • Broek in Waterland

.voor.RIJWIELEN EN 3R0MFIETSEN.

^00% SERVICE! '! ! !

DENKT U OOK AL AAN mV ZOMERVAKANTIE! ! !
Laat ons dan tijdig Uw reis-, kampeer-
uitrusting, pleziervaartuig of caravan-
•verzekering verzorgen."
Jb. K. Honingh, Paralleiweg 17,' Broek
in Waterland - Tel. 02903-269.
J. Houtkoop, Graaf IVillemlaan 153,
Monnikendam. -; Tel'.^.029•95-1"80^. " "
: . VOOR- AL UW.-VERZEKERINGEN.


