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schooljaar te verhogen en wel voor groep
A tot f 3,50 en voor groep B tot / 4
per kind per ochtendo
In tegenstelling tot het bericht, dat aan
de ouders van de peuters is meegegevenj
begint de peuterschool niet op 12 augus-
tus maar op dinsdag, 13 augustus a,s.

==AGENDA==
3 t/m 11 augo Feestweek

27 aug Rekreatievero Ledenvergadering
(RoKo Hulpkerk)

31 aug Kleindierensportvereniging;
Jongdierendag: konijnen

''•5~13 deCo ^kleindierensportvereniging:
Tentconstelling

==VERSCHIJNDATUM== ~
Na dit nunper^vas^ons^bOacL^zal ha.t„eer^t-4^
volgende verschijnen op 22 augustus a.s
Copy in te leveren uiterlijk maandag, 19
augustuso Daarna wordt de l4-daagse re-
gelmaat hervato

==KLEINDIERENSPQRTVER^ ==
Broek in Waterland'en Omstrekeno
Op zaterdag, 10 augustus v/ordt weer de
huisdierenshov/ gehoudeno Aanvang l4oOO Uo
Er is voor de eerste prijs een bekertje/
de tweede en derde een raedaille te winnen,
Tevens is er voor ieder een troostprijso
Wilt u zich zoveel mogelijk van te voren
opgeven by: dhr, Lo Slagt, Dorpsstro 8»

==KLAVERJASSEN==
In het kader van de feestv/eek organiseert
de Klaverjasvero "Broek in Waterland" een
wedstryd in "Concordia" en wel op maandag
3 augustus a,So dm 20o00 Uo Vele fraaie
prijzen, waaronder als hoofdprys een
t osti-apparaat

Het Bestuur.

==BAL VERLOREN==
V/ie heeft mijn leren bal (een "viertje
zaterdagmiddag 6 juli j„lo by parkeerter- ^H.lteri.j
rein Kelderman (wandelpad) gevonden ?

Peter Kreetz

0

==PEUTERSPEELZAAL== ====
Wanneer uw kind 2 jaar geworden is, kunt
LI, indien u daar prys op stelt, uw kind
Dpgeven voor de peuterspeelzaalo Hier-
roor wende men zich tot Zro Grouse,telo
1255o
[n verband met de kostenstijgingen zijn wy
jenoodzaakt de bydrage moioVo het nieuwe

BEWAAR PIT HUMMER GOED 11 aan de aohter-
zijde vindt u het programma van de feest-

==BURGERLIJKE STAND==
Geboren: Bas ZoVo Jo Bont en Molo Klijn;

Vicky doVo Co Buisman en
JoEo de Reuso
Gerrit J Nagelhout 21 jro en
Jane Chro Valkenburg l8 jr®
Sijtje Ruyter oud 72 jro WoVo
Po van Schieveen

Gehuwd:

Overlo:

Spreuk van de maand:
Na de os aan het spit,
fiets je Je de volgende dag weer fit,

Speciale vakantie-aanbieding

Jonge Jenever
Vieux

Citroen Jenever
Citroen Brandewijn

Wijn (een hele liter):
Vin Blanc Sec n
Rouge en Blanc - n
Montilla Medium dry "

't Plein, Kerkplein 9
telo 1468

II

I?

II

10,25
10,25
9,50
7,55

.3,50
3,50

'^,95

Mwo F. Brouwer, Broekermeerdijk 6 -
telo 02903 -1412

GEDIPLo PEDICURE

Behandeling na afspraak, 00k aan huis.
Op advies van de dokter 00k aanraeten
van steunzolen en elastieke kouseno



F e e s t w e e k 197^

Zaterdag, 3 augustus; Openluchtbal op het plein voor Oolo-school-Io Aar^vang;
2I0OO uure Muziek: Gouwzeekapelo Entree: gratisl • >
Consumptiestand aanwezigo Consumptiebonnen / 1,— per stuko Tevens
zal de heer Kroonenburg aanwezig zijn met barbecue, etco

Zondag, k augustus: Kinderspelmiddag op het sportterrein aan het Leeteindeo
Aanvang 13o00 uur; einde cao l6o30 uuro Deelname staat open voor alle
kinderen van ^.t/m 12 jaaro De kinderen zullen naar leeftijd en kunne
in 8 kategorieen worden ingedeeldo Alle kinderen zullen aan 18 spel-
letjes kunnen meedoeno Voor ieder spel wordt een puntenwaardering
toegekendo Per kategorie zijn drie prijzen beschikbaar»
NoBo I0 Inschrijving voor deelname dient te geschieden op het ^ortterrein

tussen 12o00 en 13o00 uuro
2o Ouders worden verzocht zich beschikbaar te stellen voor het ver-
lenen van medewerking bij de verschillende onderdelen© Opgaven hier-
voor 00k op het terrein tussen 12o00 en 13o00 uur of van te voren
bij Jo Dobber, Noordmeerv/eg 2, telo 13l3o

maandag, 5 augustus: Speurtocht te voet door het dorp voor kindereno Start bij de
Leerkamero Voor kinderen van de (nieuwe) 2e en 3e klas lagere school
ora 13,00 uur; voor kinderen van de (nieuwe) -'+e, 5e en 6e klas lagere
school jl^o 90 uur^ B me.debrengen !
De kinderen, die dit jaar de lagere school hebben verlaten mogen 00k
deelnemen, • —

Kiaver.lassen: zie. bericht aan de voorzifde\. '

dinsdag, 6 aUgustus: BejaardehWedstrinden, - voor iedereen boven 60 jaar,
ora l^oOO uur - Kegelwedatri.jd voor dames en heren

•bp de speelplaats kleuterschool "De Havenrakkertjes",

oin 13o00 juur ~ diverse wedstrijden voor dames en heren, tevens op de
Havenrakkert jes"; wedstrijden zoals

•Handschbenen aahtrekken, hoed opzetten, etc, etc, - wedstrijd in plde-"
geh van 3. dames en. hereno._; , . .

" Bridg.en in-VConcordia".,. Aanvang 20,30 :uur„ Inleggeld: f 2,50 per persoon,
woensdag, 7.augustus; -Poppenkast-voorstellingen, Opgevoerd wordt; "Jan Klaassen

vlndt de KoningekrOon", Aanvang:-. 1:1,00 uur schoolplein "Kleutervreugd"
(bij slecht weer in het Jeugdhuis), Aanvang tevens 15,00 uur school-
plein "De Havenrakkert jes"' (bij slecht weer in de Leerkamer),
yiot3e—varen op het Havenrak, Aanvangv.l8o30 uur, Opgaven ypo.r deelname
bij raw, Blufpand, Dr,Bakkerstr, 12, tel, 1562 •

donderdag, 8 augustus. Kleur— en tekeninstuif, voor iedereen in het Jeugdhuis aan
• "de Wagengouw, Aanvang 1^,00 uur, Deelname gratis,

vrijdag, 9 augustus:•Steenwerpen, Aanvang 1^,00 uur, - op de speelplaats kleu
terschool "De Havenrakkertjes" - er wordt gespeeld tegen de steenwer-
persclub "Ilpendam",

Voetballen...op. het..aportlerrein, ..Perselftal - S,D,0,B, Aanvang 18,30 u,
Vuurwerk aan het Havenrak ora ca, 21,30 uur

zaterdag, 10 augustus: Oudhollandse Markt op het Kerkplein, Aanvang 10,00 uur,
0,a„ osaan het spit, spinnen, kantklossen, lietten boeten, etc, etc,
Totaal ruira ^0 stands,

HuisdierenshoWo Zie bericht aan de voorzijde,

zondag, 11 augustus: Fietsrally, De start vindt plaats vanaf de o,l,-school-I,
Aanmelden aldaar tussen 11,00 en 1^,00 uur, Inleggeld / 1,75"per per
soon,

De route ter lengte van ca, 20 km voert langs de mooiste plekjes van
Waterland, Schrijfgerei meenemen voor het beantwoorden van enkele vra-
gen over wat u onderweg ziet,

KERMIS . v,an 7 t/m ..11 AUGUSTUS ' '


