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==AGENDA==

5 t/ra 13 aug.
9 t/m 13 aug.

Broeker Feestweek

Kermis

19 en 20 aug. V/aterland-wandeltocht
26 aug. Pluimvee- en konh.ver:

Jongdierenkeuring (Konijnen)
8-10 dec. Tentoonstelling pluimvee

en konh.ver.

==VERSCHIJNDATA==

Na dit numraer-zal ons—blad—weer voor-heb

eerst verschijnen op donderdag 31 augus
tus a'.;s. Copy voor dat nummer in te leve-
ren uiterlijk maandag, 28 augustus.
Daarna verschijnt "De Broeker Gemeenschap
weer norraaal iedere veertien dagen.

==Si?R£EKUUR BURGEMEESTER==
Het avond-spreekuur van de burgemeester
wordt in de raaand augustus niet gehouden.
Het eerstvolgende avond-spreekuur is op
maandag, k September a.s. van 19»30 tot
20.30 uur. In het vervolg zal gedurende .
dat uur 00k de opzichter van de tech-
nische dienst in het gemeentehuis te
spreken zijn.

==MSDEDELINGEN O.L.SCHOOL-I==

Op dinsdag 15 augustus a.s. begint de
o.l.s.-I aan het kursusjaar 1972/73*
De leerlingen van de tweede tot en met
de zesde klas worden die ochtend om half

negen op school verwacht..
De leerlingen voor het eerste leerjaar
komen een dag later op school en wel op
woensdag I6 augustus a.s. eveneens om
half negen. De kinderen die vanaf 21 au
gustus wensen deel te nemen aan de school
melkvoorziening dienen op de eerste
schooldag f 0,85 mee te nemen.

GEZINS- EN BEJAARDEWHULP

Voor gezinsverzprging en bejaardenhulp
kunt u zich wehden tot Hw. Franke,
Nieuv/land 1, tel. 452 of Zr. Crouse,
tel. 255.

==WATERLAND-WANDELTOCHT==

De wandelsportvereniging "Voorwaart" te
Landsmeer organiseert dit jaar voor de
zesde keer een Waterland-tocht vanuit

Broek. Gewandeld kan worden op zaterdag
19 en zondag 20 augustus. Afstanden:
8 t/ra 11 jaar : 10 km
12 en 13 jaar : 15 km
1^ en 15 jaar : 25 km
vanaf l5 jaar ; ^0 km
D^iname aan lagere afstanden is altijd
toegestaan !
Gestart wordt in de o.l.school aan het

R'ooraeinde. Starttijden: vanaf 9«30 uur
„voor de kO km, vanaf 10.00 uur voor de
overige afstanden.
Inschrijfgeld: voor personen t/m 15 jaar
f 1)50, vanaf 16 jaar / 2,—.
Inschrijven bij P. Bier, Kievitslaan 10,
Landsmeer, tel. 02908-I817 (postgiro nr.
597639)* Pe vooraanmelding sluit 12 au
gustus a.s. Latere inschrjjving (ook bij
het vertrekpunt !) is mogelijk, doch dan
is / 0,50 meer verschuldigd.

==burgerlijkb stand==

Geboren: Claudia d.v. C. MaaiNSchalker-

weerd en. T. Zwanenburg;
Ondertr; Lorenzo F.M. Trito, 32 jaar en

Antje' p.. Boschma 29 Jaar.
Alexander F.W. Saatrilbe 62 jr.
e.v. M. Constandse.

Overl.:

Onderlinge Brandverzekering
Parallelweg 17) Broek in Waterland

tel. 02903-269

VSor een goede brandverzekering

naar de "Onderlinge"
Goede voorwaarden en uiterst lage
premie

Spreuk van de week:
Op de Kermis kunt u veel winnen met

spelen
doch zorg ervoor dat ze het gewin

thuis niet stelen

dus sluit uw raraen en deuren !!



FEESTWEEK 1972
)e Broeker Feestv/eek van dit jaar staat in het teken van een uitwisseling tussen
de Waterlandse dorpen Ilpendam en Broek in Waterland. Alle eveneraenten spelen
zich af in Broek in V/aterland.

ZATERDAG, ^ AUGUSTUS;
9.30 uur Officiele opening van de Broeker Feestweek op het sportterrein aan het

Leeteinde• Daarna voetbalwedstrijden tussen diverse elftallen van
S.D.O.B. en Ilpendam,

20.00 uur Klaverjaswedstrijd in "Concordia" tussen de klaverjasclubsvan Ilpendam
en Broek in Waterland.

ZONDAG, 6 AUGUSTUS:
1.00 uur Voortzetting voetbalontmoeting S.D.O.B.- Ilpendam

MAA?JDAG^ 7 AUGUSTUS:
9.00 uur Viswedstrijd in de Broeker Vaart, naby cafe-bar "The V/ooden Inn".

20.00 uur Biljartwedstrijd in cafe-bar "The Wooden Inn".

DINSDAG, 8 AUGUSTUS:
20.00 uur Muziek- en zanguitvoering in de Ned. Herv. Kerk. Deelnemende verenigingeii

Fanfare-corps Ilpendam, Kath. Jongerenkoor Ilpendam, Kath. Zangkoor
Ilpendam, Fanfare-corps Jeugd doet Leven.

/OENSDAG. 9 AUGUSTUS:
: _Pe Kermis, begint i!l ' ..

9.00 uur Brandweer- en E.H.B.O./demonstraties op het terrain aan het Nieuwland
t.o, het politie-bureau. • ~

0.00 uur Biljartwedstrijd in caf6-bar "The Wooden Inn".

DONDERDAG, 10 AUGUSTUS;
0.00. uur Open bridge-drive in "Concordia". Aanmeldingen en inlichtingen bij de

heer N. Groot, tel. 02903-624.. Inschrijfgeld / 2,50 per persoon.

VRIJDAG, 11 AUGUSTUS:
9.00 uur Voetbalwedstrijd- tussen SDOB I - Amsterdams Perselftal.
2.00 uur Groot vuurwerk aan het Havenrak

ATERDAG 12 AUGUSTUS;
4.00 uur Steenwerp-wedstrijd in de sporthal op het sportterrein

Huisdieren-show op het sportterrein ^
9.00 uur Vlotvaarwedstrijd in het Havenrak. Aanmelding deelname bij MwvBlufpand,

Dr.C, Bakkerstr. 12, tel. 562.
Muzikale opluistering "De Boerenkapel"

ONDAG; 13 AUGUSTUS:
0.00 uur Gymnastiekwedstrijden tussen gymn.ver. "Sparta en gymn.ver. "Ilpensteyn"

op het sportterrein.
5.30 uur Voetbalwedstrijd SDOB I - Ilpendam I

Na afloop bekendmaking van de uitslag en uitreiking van de wisselbeker.

oorzover niet anders vermeld, zijn deelname en toegang gratis.

oetbalprogramma; SDOB^Ilpendam

aterdag 5 aug:

ondag, 6 aug:

ondag 13 aug:

mnastiekver,

..jden:

10.00 uur

11.00 uur

12.00 uur

13.30 uur

11.00 uur

12.30 uur

14,00 uur

15.30 uur

Spart a-1Ipensteyn

wedstrijden
pauze

athletiekproeven
estafette en hindernisbaan .

demoristrat js selectieploeg

: pupilien ) .-
>.pup.illen ) 2 X 20 minuten
: adspiranten) v .
! adspiranten) ^ ^ ^0 minuten

: junioren 2 x 30 minuten
: comb. 4e, 5© en evtl. 6e elft,

2 X 30 minuten

: comb. 2e en 3© elftal
2 X 45 minuten

: 1e elftal, 2 x 45 minuten

9.30 - 12 uur (jeugd & t/m I6 jaar)
12.00' - 13 uur
13*00 - l4 uur (jeugd 8 t/m 16 jaar)
14.00 - 14.30 uur •
14.30 - 15 uur


