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==AGENDA==

7-15 aug,
11 - 15 aug,
21 aug.

21 aug.

28/29 aug.
^ sep.

Broeker Feestweek

Kermis

Pluimvee- en konijnenhoudeEB
ver.: Jongdierendag
Oud-papier-actie
Gymn.ver. "Sparta"
Waterland-wandeltocht
Bondswandeltocht
Gymn. ver. "Sparta"

Verschi.in-datum
Na dit numraer van ons blad zal het eerst-
Volgende nummer verschijnen op donderdag !
2 September a.s. Copy y.oor dat nummer in
te leveren uiterlijk maandag 30 augustus

Mededelingen o.l.-school I
1. De lessen voor de leerlinge.n van de

klassen 2 t/m 6 beginnen weer op dins-'
dag 10 augustus a.s. om 8.30 uur.

2. De kinderen die zijn ingeschreven voor
het eerste leerjaar worden op woensdag

3 11 augustus 's morgens om 8.30 uur op
school verwacht.De woensdagochtend-
schooltijd eindigt om 12.00 uur. De
schooltijden op de overige dagen zijn:

's morgens van 8.30 - 11.00 uur;
's middags van 13.30 — 13.^5 uur.

3. Te beginnen op maandag I6 augustus kan
worden deelgenoraen aan de schoolmelk-
voorziening. Kinderen die hieraan
deelnemen worden verzocht op de eerste
schooldag 63 cent mee te nemen. Er
wordt melk verstrekt op de "hele"
schooldagen.

Gymnastiekvereniging "SPARTA"
I .

Oud-papier actie
Op zaterdag 21 augustus zullen er weer
bud papier en vodden worden opgehaald.. .
Evenal^ yprig jaar heeft de meisjesver--
eniging de zoraerronde oud papier weer
aangeboden.; .aan "SPARTA". Vandaar, dat U
op 21 augustus niet de bekende gezichten
aan de.deur zult zien, maar leden van de
gymnastiekyereniging.

II

jesprogramma voor .jongens en meis.les
van 4 t/m 7 .iaar

Cn het lesprograma is een belahgrijke
wijziging gekomen. De lessen van de kleu
ters en de meisjes en jongens van 6-7 jr
zijn nl. van de zaterdag verplaatst naar
de WOENSDAGMIDDAG op de volgende uren:
1^.00 u. - l4.45 u. kleuters jaar
14.^5 u. - 13»30 u. : meisjes 6-7 jaar
1-3-30 u. - 16.13 u. i jongens 6-7 jaar

Dit programma gaat direct na de zomer-
vakantie op 2 augustiiS -in. iWieuwe lec^en,
00k voor de andere groepen, zijn altijd
van harte welkom.

J. Dobber

secretaris.

ZANGVEREHIGING

De repetities van de zangvereniging zijn
weer begonnen. IVij zingen op woensdag-
avond van 8 tot 10 uur in het schoolge-
bouw. Fieuwe leden.zijn van harte welkom
De vereniging organiseert een verloting
voor de aankoop van een piano. We hopen
dat we met de verloting(met mooie prijzen)
door alien gesteund woriden.

Het Bestuur.

Club Vrije. Expressie
Om te kunnen nagaan of het zinvol is om
de lessen in Vrije Expressie voort te
zetten, is het nodig inzicht te hebben in
het aantal mogelijke deelenemers. V/illen
zi j , die interesse hebben,zich aanmelden*^
Het adres hiervoor is: J. de Boer, Dr.C.
Bakkerstraat .16, tel. 366.

Peuterspeelzaal "Broek in Waterland"
Herinnering: De peuterspeelzaal begint
weer met ingang van maandag 16 augustus.
Er zijn nog slechts enkele plaatsen open
Geeft U Uw kind dus snel op (leeftijd
2-^ jaar).

WORDT DONATEUR VAN DE

BROEKER GEMEENSCHAP ill!!!



FEESTV/EEEK 1971

Over^enkele dagen begint de Broeker Feestweek 197''• Onderstaand geven wij
U een gedetailleerd overzicht van wat er allemaal te beleven valt.

Zaterdag 7 augustus;
Een goed '^egin is het halve werk! OPENLUCHTBAL!!!!! Maar niet een openluchtbal
zonder meer. De bedoeling is om er-een reuze-gezellige avond van te maken.
Natuurlijk is er muziek: de "Flintstones" spelen voor Jong en cud; bovendien
een discotheek. Daarnaast een grote barbecue-toestand. Pannekoeken eten enz.
Een dolle boel. Plaats: sportterrein aan het Leeteinde. Aanvang 20.30 uur.
Einde?????? Entree tot het terrein: f 3»50 per persoon.

Zondag 8 augustus:
Gymnastiekdag, georganiseerd door de plaatselijke gymnastiekvereniging "Sparta".
Plaats: sportterrein aan het Leeteinde. Aanvang: 10.00 uur. Entree gratis.

Maandag 9 augustus:Klaver.jasdrive in Cafe Concordia. ledereen kan meedoen.
Aanvang 20.00 uur. Inleggeld f 2,50 per persoon.

Dinsdag 10 augustus;
Open bridge—drive in CafeConcordia. V/ederom kan een ieder hieraan meedoen.
Aanvang 20.00 uur. Inleggeld f 3,— per persoon.

V/oensdag 11 augustus:
lets bijzonders! Fakkel-wandeltocht. Hiervoor kan gestart worden bij het ge-
meentehuis tussen 19.00 en 20.30 uur. Onderv/eg krijgt U een fakkel uitgereikt
om daarmede verder te wandeleh. Er zijn twee routes uitgezet. De ene duurt
ca.^1:^uur, een kortere duurt oa,. 1 uur. V/ie de tocht volbrengt, krijgt een
herinneringsvaantJe mee, Inschrijfgeld (inclusief fakkel en vaantje) f 2,75
per persoon. Na het wandelen. op naar de kermis!

Donderdag 12 augustus:
Openlucht—concert door het fanfare-corps Zuiderwoude.
Plaats: Sportterrein aan het Leeteinde. Aanvang 20.00 uur. Entree gratis.

Vrijdag 13 augustus:
Voetbalwedstrijd tussen SDOB en het Nederlands Perselftal. Plaats: Sport
terrein aan het Leeteinde. Aanvang: 19* 00'Uur., Entree gratis. Daarna om
ca. 21.30: vuurwerk aan het Havenrak.

Zaterdag 1^ augustus:
Een voile dag! Op deze zaterdag ziJn er diverse dingen te beleven.
1. Huisdierenshow. Om 1^...00 uur op het voetbalterrein.De Jury bestaat uit de

heren dr. G. de G^er uit Broek in Waterland, Th. Koper uit Oudendijk en
P. Hellenbergh uit Hidden-Beemster. De eerste prijs is. een bekertJe,de .tweede
en derde een medaille. Verder is er voo'r iedere inzender(ster) een
prijsje beschikbaar. (deelname is gratis).
Gelieve zich zoveel mogelijk van te voren op te geven.biJ L. Slagt,
Dorpsstraat 8; biJ G. Hoetmer, Broekermeerdijk 19 of bii J.Nieron.
Parallelweg 19, tel. 338. j

2. Toneel. Om 16.00 uur wordt op het sportterrein een een-acter opgevoerd door
de toneelvereniging "Tracht". Titel:"De dodelijke liefdes van tante Tina".
Entree gratis.

3. Katknuppelen. Wederom op het sportterrein. Aanvang I9.OO uur.,
Inleggeld f 0,50 per deelname. '

Zondag 15 augustus:
Voetbaltoernooi op het sportterrein. Aanvang 10.00 uur. Deelnemende verenigingen:
Z.P.C., Flamingo's, Beemster en S.D.O.B.

Vanaf woensdag t/m zondag iedere dag kermis op het oarkeerterrein aan het
Wi~euwl-and4 !

WiJ wensen de organisatoren veel succes en alle inv/oners veel genoegen.
Burgerli.ike Stand:geboren: *"*"
Anna Maria Theodora dv Jd van Gils en
JCM Aimering; Marcus Hendrik zv HV/ de
Gier en CM VerkleiJ; Jolanda dv
S Gentenaar en AGM Meijer; Dennis zv
JP Beckers en E Micheels.

Ondertrouwd:Abraham Jacobus de Vos, 22Jr
en Janneke Raven, 19 Jr.; Simon Cornelis
Reuzenaar, Zk Jr en Rinskje Alida
Terpstra, 25 Jr.Christiaan v.d. Made,
22 Jr en Klazina v.d.-Stadt, Zk Jr.
Gehuwd;Herman Diederik^ Brilman,22 Jr. en
Anna Lpf, 22 Jr


