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ORGAAN VAN STICHTING „DE DROEKER GEMEENSCHAP'

==AG2iIDA==

:8 aug. Huisdierenshow
:10 t/m 15 aug. Oud papier-actie
:8 t/m l6 aug. Broeker Feestweek (tweekamp
: met Oosthuizen)
:12 t/m 16 aug. I'ermis
;22 t/ra 25 aug. j'aterland-wandeltocht
i12 sep« Jongdierendag pluimvee- en ko-

nijnenhoudersver.
30 t/m 31 okt. en 6 t/m 7 nov. Festivi-

teiten 50-jarig bestaan fanfare
Zuiderwoude

:11 t/m 13 dec. Tentoonstelling pluimvee-
; en konijnenhoudersver.

; ==FEi;s-i:./EEK==
jioewel het er op het moment, dat wij dit
:schrijven, niet erg naar uitziet (het
regent pijpestelenl), komt toch de Broeker
Feestweek 1970 met rasse schreden nader-

bij.Zoals de meeste onzer'lezers al v/el
zullen weten, staat de week van 8 t/m 16
augustus a.s. in het teken van een tv;ee-
ikamp met Oosthuizen.Op divers gebied zul
len inwoners van beide gemeenten zich met
ielkander meten.Zowel in verenigingsver-
band als daarbuiten.In grote trekken gaat
er het volgende gebeuren;
zaterdag 8 aug. Klaverjaswedstrijd Broek-
Qosthuizen.

zondag 9 aug. staat.in het teken van de
yoetballerij. Vanaf de pupillen via ad-
spiranten, junioren en senioren tot aan
de dames toe.

maandag 10 aug. De avond van deze dag
wordt verzorgd door de vrouwenverenigingen
uit beide plaatsen.
dinsdag 11 aug. Optreden van rauziek- en
zangverenigingen, zowel uit Oosthuizen
als uit Broek.

woensdag 12 aug. Demonstratie van de beide
brahdweerploegen en de EHBO-verenigingen.
donderdag 13 aug. treden de bridge-clubs
in het krijt.
vrijdag aug. is besteiiid voor indivi-
duelen uit beide plaatsen.Er zullen wed-
strijden zijn in pols-stok-springen en -
roeiwedstrijden.
zaterdag 15 aug. was oorspronkelijk ge-
dacht voor tractor-behendigheidswedstrij-
den.Door omstandigheden kan.dit niet door
gaan en.wordt vervangen door wedstrijden..

touwtrekken.

zondag 16 aug. ontmoeten de gymnastiek-
verenigingen elkander.
Ook de toneelverenigingen komen aan bod.
Zij het dan niet in een zaal, doch mid-
dels z.g, v/agenspelen.Enigszins buiten
het kader van deze uitwisseling vindt
ook nog plaats de bijna traditionele
"Huisdierenshow" en wel op zaterdag 8
aug.En vanaf v/oensdag 12 aug. zullen weer
een aantal kermis-attracties op het par-
keerterrein aamveizg zijn om U te ver-
maken en Uw portemonnaie van overtollige
inhoud te ontdoen.Ook het vuurwerk zal,
(regen en storm dienende) weer worden af
gestoken en wel op vrijdagavond. 'Jij
hopen, dat deze opzet van de Broeker
Feestweek in alle opzichten mag slagen.
Daarvoor is 6en ding in eerste instantie
vereist, n.l. TJv/ belangstelling en Uw
aanwezigheid bij de evenernenten. Laat
het daaraan niet mankerenlEen gedetail-
leerd overzicht van aanvangstijden,
plaatsen e.d. wordt voor de Feestweek
bekend gemaakt.

==:HnipiEHENSHO'./==
Op zaterdag 8 aug. wordt de huisdieren
show gehouden op het voetbalveld om 2

.uur.De jury bestaat uit de heren C. de
Gier, Broek in iVaterland, Th.Koper uit
Oudendijk en Mevr.E.0.Hoeve-da Goey uit
Zunderdorp.De eerste prijs is weer een
bekertje; de tweede en derde een medaill
Verder is voor iedere inzender.Cster)een
prijsje beschikbaar (gratis deelname).
Opgeven voor 5 aug. a.s. bij:
L. Slagt, Dorpsstraat 8; G. Hoetmer,
Broekermeerdijk 19i Harting, Dr.Bak-
kerstraat 2, tel.^88; en alleen telefo-
nisch bij P. Poos, Belmermeerdijk 2, tel
3^6.
""" ==TOnWTREKKE'RS GEVHAAGD===

V/elke potige sterke Broekers willen zich
opgeven, voor de touwtrek-westrijd tusseri
Broek en Oosthuizen, in de tweekamp op
zaterdag 15 a-Ug. a.s. 's'avonds om 7 uui?
Als U dit v/ilt, kunt U zich voor 10 aug.
a.s. opgeven bij J. Goedmaat, Keerngouw 5
Broek in './aterland, tel. 02903-39S; :
of M. Honing, Dijkeinde, Zuiderwoude,

..t.ol....-029.Q3.r329.



:=OPHAALACTIE QUD-PAFi:3I?'==
In de week van 10 tot 15 aug.worden weer
oude kranten e.d. ingezameld.In afwijking
van de regel zal.dit keer de gymnastiek-
v'ereniging "Sparta"-de ophaalactie uit-
voeren.De meisjesvereniging, die gewoon-
11 jk de krante-n bij U thuis weghaalt,
leeft aan "Sparta" de gelegenheid gebo-
den door deze inzameling haar kas wat aan
te vullenjeen gebaar dat vanzelfsprekend
door "Sparta" zeer op prijs wordt gesteld
Een ieder vvordt vriendelijk verrocht zijn
oud papier nog even te bewaren totdat de
jeugd van "Sparta" U daarvan korat ver-
lossen in de week dus van 10 tot 15 au-
?ustus a.s. • '

zr^EEJAARDEiyTQCHT 1970==
Op donderdag 25 juni j,l. "hielden de 65
plussers hun jaarlijks uitstapje. Met
125 personen verdeeld over 3 bussen van
de Fa. Kool uit Hoorn werd er om 8 uur
in Broek in ./aterland gestart. De tocht
ging van Amsterdam via Diemen, Diiiven-
drecht, Abcoude, Loenen, Oud- en nieuv/
Loosdrecht naar de Bilt, alwaar om +•
kwart over tien in de Biltse Hoek koffie
met cake. Werd geserveerd, aangeboden door
de Coop.Raiffeisenbank te Broek in 1/ater

"JEUGD POET LEVEIT"-. ==
P 23 mei 1970 is te Zuiderwoude een

eugd-fanfare-korps .opg.erichtdat de
aam draagt "Jeugd doet leven". Het staat
nder leiding van de heer F.M. Meijer.

)p zondag 21 juni heeft dit korps in de
erk van Broek in-V/aterland gespeeld.Met
eel suc'ces.Op' 8 aug. speelt dit korps
»ij de huisdierenshov/ op het voetbalter-
ein van 3.D.O.B. in Broek in Uaterland,
eze show begint 's-middags om 2 uur.
opend op mooi wear en veel publiek.Op
5 aug.speelt het bij de wagen spelen
an de toneelvereniging "Tracht" uit

3roek in .'/aterland. Deze vereniging voert
en stukje op die op de straten in het
orp gehouden wordt.Afgewisseld door mu-
iek van het fanfare-korps.Hopende op een

groo.t succes.

• =^=ROODE KRUIS COLLEGTE==

pbrengst collecte 1970 ROODS KRUIS

1.0135^5- Een prachtig resultaat,
Cen ieder, vooral de collectanten heel
artelijk dank. „

P. Beets

(Penningm.)

WORDT_DONATEUR VAN DE BROEKER GSI-fEENSCHAP

==:0PEr?BARE LAGERE SCHOOL 1-=:
Het spijt ons, dat wij U midden in de
vacantie al weer moeten lastig vallen met
berichten over-de school,Echter voor de
aanvang van het schooljaar komt geen
nummer van dit blad meer uit.Vandaar. De
leerlingen van de klassen 2 t/m 6 begin-
nen het schooljaar op dinsdag 11 aug.a.s.
De kin'deren voor het eerste leerjaar
worden op woensdag 12 aug. voor het eerst
bp school verwacht. De aandacht wordt er
op gevestigd, dat de schooltijden een
wijziging hebben ondergaan.De ochtend-
schooltijd zal in het vervolg aanvangen ,

"'-30 uur. Op woensdagen zal de school-
tijd niet meer eindigen om 12.15 uur,
doch om 12.00 uur.

==BURGEELIJiai; 3TAND==
geboren: Simone,dv M.A.Visser en P.H. van

der Snoek;
3ianca,dv J.C. Verstoen en D, Bos;
Hargaretha Elisabeth Geertruida, dv P.G.S
Smit en M.A. Neefjes. '
onder'trouwd:

Johan Zoethout, 32 jr. en Thea Johanna
Cornelia Dompeling, Zk jaar.

land. Via Austerlitz en haarn naar Hhenen^ff^ff^! A""''
vaar in de Stichtse Oever v/erd geluncht. • ^ sr, jr.
Van hieruit ging het richting Veenendaal,
Soest, Soestdijk naar de Anna's Tloeve in
.ilversiim alv/aar het diner werd gebruikt.
Jurgeiheester en zijn echtgenote waren
lier reeds om de deelnemers te verwel-
comen. Na het diner ging de tocht huis-
vaarts, waar we' traditiegetrbuw v/erdon op
gewacht door het Fanfarekorps van Zuider-
woude, dat ons met muziek bij Concordia
)innenloodste voor een kopje koffie.

Hierna bedankte de hear de ./it al die-
genen die deze, made door het raooie v/eer,
eer geslaagde tocht geheel .belangeloos

ladden mogelijk gemaakt.

==NIEU:/S VAN HET FANFAPEKORPS

overleden:. Jan Cornells Visser, '55 jr,
echtgenoot van H.J. de Jeerd.

= =kONIIvGRUIL:=: =

Gevraagd kleine eensgezinswoning + tuin
te Broek in Waterland.en Omstreken.
Aangeboden 3 kamerflat,2 slaapkamers,

1 huiskamer, een box voor fietsen e.d.,
boven:zolderkamer, keuken, badkamer, w.c
Amsterdam, Jan de Louterstraat l40^,
tel. 020-110973 na l8,00 uur.

DENICT U OOK AL AAN UV/ ZOIiERVAKAITTIE: ;
baat ons dan tijdig Uw reis-kampeeruit-
custing, pleziervaartuig of caravanver-
aekering verzorgen,

K.Honingh, Parallelweg 17, Broek in
/afcerland, tel. 02903-269
J. Houtkoop, Graaf V/illenilaan 153,
ionnickendani, tel. 02995-l8oA.
VOOR AL U';/ VE ;ZEKERINGEN.

Slijterij "Concordia"
Dorpsstraat 1 tel. 02903-206

Binnenlands_Gedistilleerd
Ditroen Brandwijn'per liter f7~7750
Tonge Jenever
3ude Jenever

3ognac. 35 %
3elt U 206 en-wij

thuis1

per liter

per liter
per liter

brengen Uw bestelling

I.

f.

f.

9,50

9,75
9,95

3er Keff Laan kk
voor Rj.J'./IELEN EN BROriFIETSEN

100;; SERVICE,

OMDSRLINOE B cArPVJRZEKERIHG.
Parallelweg 17, Broek in V/aterland,

tel. 02903-269
Voor e.en goede brandverzekering naar de

"Oi/DERLiNGE".
Goede voorwaarden en uiterst lage premie


