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• ==A G E N D
i'22/23 .aug.Waterland-wandeltocht
:12 sep. Pluimve'e- en konijnenh.ver.: jong-
; dierendag
130/31 okt. en 6/7 nov.Festiviteiten
; .'-50-J^iS bestaan Fanfare Zuider-

woude

•11 t/m 13 c^ec.Tentoonstelling pluimvee-
; en konijnenhoudersver.

T" ===NAB™ACH™=- ^ :vereniging.
;De strijd is gestreden.De beker staat in ; gevolg, dat er in Broek een nieuwe
t-Oosthuizen.V/y zyn achtergebleven met ^ordt opgericht,nl. een
;handen,maar met een bijzondere ervaring Isteenwerpersclub.De demonstratie van dit
Jrijker.De Feestweek 1970,gehouden^ volgens ;gpg]_ ^oor een tiental Gosthuizer bejaar-
•een andere formuXe, dan.in de yoriga j^-ren-t-^^^ heeft zoveel enthousiasme gewekt,dat
;-behelsde een groot aantal activiteiten, _ Broeker steenwerpersclnb zal
iwaarin het wedstrijdeleraent een rol IQ^tstaan.En dan niet alleen van bejaar-'
;'de, waarbij tevens gezelligheid en plezier:^^^, ^ulks niet van doen had met
Ihoogtic vierden. Voeg daarbij het mooie ; ontmoeting Opsthuizen-Broek,willen wy
:weer en de (weer uitgebreide) kermis,dan ; g^aag melding maken van de huis-
.hebt .D alle ingredienten bij elkander om !aierenshow, georganiseerd door' de pluim-
:te kunnen spreken van een succesvol pbeur^^g_ konijnenhoudersver.Vanwege het

islechte weer ditmaal in garage Lindbergh
;daartoe welwillend afgestaan.Het is altyd
:v/eer een verrassing om te zien met hoe-
:veel verschillende soorten dieren de
;jeugd aan komt zetten.De in deze week
:gelegde contacten hebben al geresulteerd
;in de afspraak,dat de ontmoeting met
;Oosthuizen herhaald zal worden in 1971•
;Maar dan in Gosthuizen. Het preciese
•tijdperk is nog niet bekend,maar dat zal
iwel liggen rondom de Pinksterdagen.Men
:kan zich dus gaan. voorbereiden!Al met al;
;de Broeker Feestweek 197G kan in de
:annalen worden bijgezet met het

•ren. U bent natuurlijk benieuwd naar de
'ruitslagen van de diverse ontmoetingen.
:V/elnu, die volgen hier.
't . - - . OPSTHUIZEN - BROEK
i'Klaver jassen
'.Voetbal

iavond vrouwenver.
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jroeien
ipolsstokspringen
; touv/trekken
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; de afgelopen week is gepasseerd nogeens
I in extenso na te lopen.Niet vergeten mo-
: gen wij,dat behalve datgene waarvan U
ihierboven de uitslagen vindt,ook nog
; evenementen plaats vonden, die niet binnen
; het kader van de "wedstriQd" vielen. V/3j
; denken hierbij. met name aan de zang- en
^uziekavond in de Ned.Herv.Kerk. En aan de
; toneelvereniging "Tracht" met haar leuke
•wagenspel. En aan de brandweer en EHBO-

Deze week heeft wellicht nog

;Hoewel de wedstrijd dus in een "gelijk spel':*|raedicaat: "Bijzonder geslaagd'V.
;is geeln'digd heeft het Bestuur van de
:Broeke'r Geraeenschap gemeend als goede
Igasthe'ren de in uitzicht gestelde beker
laan Gosthuizen mee te geven. Deze fraaie
•beker >vas beschikbaar gesteld door de
:Broeker V.V.V. Om dit alles te verwezen-

:i3jken,. is heel v/at werk verzet.Het zyn
^vooral d.e diverse verenigingen en hun
|besturen gev/eest, die alles in het v;erk

===VAN DE REDACTIE-TAFEL==^

:Met dit. nummer hervatten vnj weer onze
:regelraaat,voor wat betreft het verschyneh
•van ons blad. Om de veertien dagen kunt If
:het weer tegemoet zien. Uw copy kunt U :
;dus 00k. weer regelmatig inzenden.Wij den-;
;ken daarby speciaal aan onze rubriek: :
•agenda.Deze is nu wel zeer kort geworden.:

|besturen gev/eest, die alles in het v/erk • verenigings- en vergaderseizoen staat
'.hebben moeten stellen om de zaken goed deur.Geeffc U ons s.v.p. zoveeX i i
laten marcheren. Namens de gehele geraeen-:^'^ Informatie over'vergaderdata,
:sohap graag onze hartelijke dank tiaarvoor. kolomtnen
;Het lijkt ons niet nodig om alles,wat in _



staan voor een ieder open.Copy inleveren •
uiterlijk de maandag voor de verschijnda- •
turn in de brievenbus van het gemeentehuig

de heer Eppenga,Buitenv/eeren 1. _

De GE.OOTSTE KEUZE
in merk gedistilleerd vindt U bij:

SLIJTERIJ ^H_E_T P_L_E I_N_^

Kerkplein 9j tel.^68.
===GEVQNDEN VOORV/ERPEN==r=

Men verliest tegenv/oordig de gekste
dingen.Als U onderstaand Ifjstje met :
gevonden voorwerpen doorleest,zult U dat I
met ons eens zijn.Bent U van mening,dat en
lets van U bij is,dan kunt U terecht bij de
postcommandant van de Rijkspolitie, Moer—
land 1. .

—;

witte gevlekte hond;
1 armband met gouden vijfje;
1 herenbril met geslepen glazen; :

1_2ong konijn (kleur wit).

===R.K.KERKGELEGENHEID AAN DE KEERNGOUW^
Zeals de belangstellenden wel zullen •
hebben gezien, wordt er iedere dinsdag-
en vrijdagavond hard gewerkt aan deze -
nieuwe kerkgelegenheid.De dakspanten zijn :
hoger gemaakt, de vloer is voor een groot
deel vernieuwd, de v/andbetimmering begint
goed op te schieten, de nieuwe ramen be- :

t ginnen zich ai te tekenen. Je kunt nu al •
: zien dat het een gezellige en fijne ruimte
; beloofd te worden.V/y hebben al veel i
: trouwe medev;erkers olVanneer ook U wilt
ihelpen,bent U van harte welkom.V/anneer U'
niet op een dinsdag- of vrydagavond kunt,;
is dat niet erg,want de ruimte is altijd
openoDe heer Kwakman (tel,^24) is graag :
bereid U te zeggen waar we mee bezig zijn,;
en wat er - ook ,door U. - nog meer gedaan '
kan worden. ;

Het voorlopig bestuur
r..k.kerkgelegenheid<. _

RESTAURANT "C 0 N C 0 R D I A "

Dorpsstraat 1, tel.206.
Door de aparte sfeer van dit
eeuwenoude Dorpscafe behoudt U een
prettige herinnering aan Uw feest ter
gelegenheid van

Uw h u w e 1 i 3 k
Uw h u welijksjubileum
U'w receptie
Uwfamilie-diner

C.DE VRISS.

ONDERLINGE BRANDVERZEKERING
Parallelweg 17jBroek in Waterland.tel
02903-269.
Voor een GOEDE.BRANDVERZEKERING--naar
de "ONDERLINGE".

Goede voorwaarden en uiterst lage
premie <»

Daraeskapsalon " EMMY"
Burg.Peereboomweg 2, tel.566.

Het adres voor een MODERN KAPSEL

SPEGIALITEIT in BRUIDSKAPSELS

Grote sortering COSMETICA •
Wij gaan nog steeds door met de
verkoop van DAr4ESPRUIKJES

Ook U kunt nog voor de zomer in het
bezit zijn van zo*n leuk pruikje!!
Belt U even 566, en ik geef U

vrijblijvend advies.
EMMY SUIKERBUIJK

===BURGERLIJKE STAND=:.=
geboren:Anna Maria,dv V/.Evers en G.M, :
Reurs.- Susanna,dv T.van Dalen enW.W.den ^
Oudsten, Marjolein•Judithidv S„van Vuure :
en N.de Jonge. Trijntje Wilja,dv A.M.
Hemelrijk en C.Mens. Stephanie,dv J. :
Dogger en M.J.Hausel. :
ondertrouwdtV/illem van der Starre.23 jr.

en Agatha Maria den Heeten, 23 jaar.
getrouwd:Kee5 Henk de Gier-,26 jaar en !
Anna Maria Koning , 21 jaar. ;
overleden: Cornelia V/ilhelraina Bakker,
28_jaar,v/v B.Sta-van Utrecht.

ber keff'"
Laan kk

Voor RIJWIELEN "en BROMFIETSEN;
^00%

NUTSBIBLIOTHEEK
Zeals ieder jaar begint in September
weer "het nieuwe leesseizoen^ Ook hopen
we in September de bibliotheek weer uit
te breiden met een aantal nieuwe boeken.
De bibliotheek is gevestigd Laan 2k.
De openingstijden aijnimaandag 7-8 uur
n^m. donderdag 7o30 - 8o30 uur n.m.

GEDIPLOMEERD •
PEDI-CURE

mevr.F.Brouwer,Broekermeerdijk 6,tel.
02903-^12. Behandeling na afspraak,
OOK AAN HUISn Op advies vande dokter
ook aanmeten van steunzolen en

ELASTIEKE KOUSEN.

W' 0 R D T D 0 N A T E U R VAN

"DE BROEKER GEMEENSCHAP" ! I ! !

s e r v i c e I I !

A. a; n g 60 b o d 0 n :

MODERNE^KINDERWAGEN

in staat van nieuw.

Te bevragen by mevr.Behrendt,
Dorpsstraat 39,Zuiderwoude, tel.itaS.

SLIJTERIJ !!_0_^0_N_C_0_R_P_I_A "

Dorpsstraat 1, telefoon:02903-206

Frambozen Kersen per liter
Zwarte Bessen per liter /,3,-.-
Kersen per liter

ITALIAANSE VERMOUTH
Martini /.7,95
Cinzano . . /.7,93
Ansaldo /.5,83
Parfetti /.^,50

SHERRY'S
Pedro Domecq /.6,95
Sandeman SPECIALE AANBIEDING /.3,30

Belt U 206 en wij bezo.rgen Uv/
bestelling thuis.


