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==AGENDA== •

9 t-m 17 aug Broeker Feestweek
50 aug Gymnastiekver. "Sparta";

strandvvandeling

^^PROGRAMMA FEESTV/EEK==

zaterdag, 9 augustus: speurtocht, ver-
trek vanaf de Leerkamer, 1 uur: huidige
2e en 5e klas, 2 uurr^fe, 5e en 6e klas.

Openluchtbal op het plein voor o.l.- .
school-I, aanvang 21 uur, muziek Gouwzee-
kapel, barbecue Kroonenburg, consumptie-
bonnen a / 1,—•

zondag, 10 augustus: kinderspelmiddag op
het sportterrein aan het Leeteinde. Aanv.
•]'4 uur, inschrijven van 13 tot 14 uur op"
het sporttexTein. Leeftijd k t/ra 12 jaar.
Kinderen worden ingedeeld in verschillen-
de leeftijdsgroepen.

maandag, 11 augustus: •
Klaverjasdrive in Concordia, aanvang 20u.

dinsdag, 12 augustus: bejaardenwedstrijden
o^a. kegelen bij het bejaardentehuis, aan
vang 14,00 uur.

Bridgedrive in Concordia, aanvang 20.30u.
i^eg / 3,— p.p.

woensdag, 13 augustus: vlotje varen op
het Havenrak, aanvang 18.3OU. Opgave deel-
name mw. Blufpand.

donderdag, 14 augustus: poppenkastvoor-
sfellingen voor de kleuterscholen tijdens
de schooluren.

vri.jdag, 15 augustus; steenwerpen bejaar-
den, aanvang 1^.00 uur bij het bejaar-
dentehuis. Opening 2e voetbalveld: Pers-
eKal tegen SDOB veteranen, aanvang I8.3O
uur. Vuurv/erk aan het Havenrak ca. 21.30
uur met ongeveer 70 versierde en verlichte
bootjes op het Havenrak.

zaterdag, 16 au^stus: Oudhollandse markt
v^n 10.00 tot 16.00 uur op het Kerkplein,
met romraelmarkt op het schoolplein. Huis-
dierenshow, aanvang l4.00 uur.

Pupillenvoetbaltoernooi, SDOB, aanvang
10.00 uur sportterrein.

zondag. 17 augustus: fietsenrally,start
o.l.-school-I, aanmelden tussen en 11.00
en 1^.00 uur. Inleggeld f 1,75» Schrijf-
gerei meenemen voor het beantv/oorden van
enkele vragen. Afstand ca. 20 km.

Kermis van 13 t/m 17 augustus*

==:ROMMELMARKT==

De bejaardensoGS wil op de Oudhollandse
raarkt met een roramelmarkt konien ter ver-

sterking van de kas voor de komende win-
teractiviteiten. IVij doen daarvoor nog
een beroep op alle Broekers. Heeft u nog
iets v/at u voor deze markt zou willen

afstaan ? Alles is v/elkom en wy zullen
het graag in ontvangst nemen ora het 16
aug van 10-4 uur op het (oude) school
plein weer aan de man (of vrouw) te
brengen. Kleine zaken kunt u bij het be-
stuur kwijt. Grote stukken komen wij vrij-
dagavond 15 augustus bij u ophalen. IVij
hopen met uw raedev/erking op een groot
sukses. Bij voorbaat onze dank en tot
ziens op I6 augustus op het schoolplein
waar u van alles kunt vinden voor een

schappelijk prijsje. TJ kunt brengen of bel-
len, naar J. Nierop, De Draai 1 tel. I806

A. Swart, De Dillen
mw G. Buster, Parallelweg 21,t12l8
mw G. Terpstra, Zuideinde 4, tl486

==HUISDIERENSHOW==

Deze wordt gehouden op het Nieuwland
achter de Rabo-bank, in of bij de garage
van A. Slagt op zaterdag I6 aug om l4.00
uur. Aanmelden bij L. Slagt, Dorpsstraat 8
of op de dag van de show.

ledere eerste donderdag van de

maand van 20 - 21 uur:

Wetswinkel

in het VVijkgebouw.



==OGYMPIABE==

Op zaterdag, 20 September wordt na het
sukses van vorig jaar, door het P.O.N.H.
en de sektie rekreatiesport van het
KoN.GoV. voor de tweede maal de Ogympiade
georganiseerd. Deze dag is bestemd voor
zov/el leden als niet-leden van het KNGV.

In Sgmond staan hiervoor ter beschikking
een grote sporthal, een overdekt zwembad
en sportveldeno
V/at kunt u die dag zoal doen ?
1.0 Voor gezinnen een puzzlerit naar

Egraond
2d Volleybal, dat kan uitgroeien tot een

spontaan toernooi
3o Zv/emmen voor iedereen, die dat v/il
-^D Speurtochten door bos en duin en langs

het strand

5. Spelseries voor kinderen en ouders
bb Ouder deskundige leiding meedoen aan

jazzgyranastiek, volksdansen enzo
7b Oreatieve handvaardigheid
Voor elk wat wils, iedereen kan zijn e.i-
gon programma' samenstellen. .
Kosten: voor een gezin tot 6 pers, /.25«-

voor individuele deelnemers" • :6.d-
Ei'erbio is bogrepeii 2 consurapties, een
lunchpakket en een uur -zwemmeno De sport
hal is open om 10 uur, einde om ca, t6 u,
Opgev.en voor deze dag kunt u zich t/ra .
vrindag- 22 augiJ.stus b^j":
«T, Dobber, Noordmeerweg 2, tel. 15.13
Deze opgave is bedoeld om de organisato-
ren onig inzicht te geven in het aantal
te verwachten deelnemers en ora u toZbt-

nadere gegevens te kunnen toezendens
Betalen doet u pas bij aankomst in de .
sporthalo

==I?EKREATIBV^RBNIGING==
Hoewel de vakanties van onze verehigiag
doorgaans parallel lopen aan die van de
Oblc-school, zijn y/ij door vers.chillende
omstandigheden genoodzaakt, hiervan af te
v4jken. De aanvangstijden zijn hetzelfde
gebleyen eh de eerste les zal zijn vopr:
Ballet: donderdag, 2o augustus
Jazz-ba3.1et; .resp, maandag 25 en donder

dag 28 augustus
Judo: dinsdag, 5 augustus ; .
Muziek: maandag, A-, augustus
Handanarbeid: oktober
Hijutb ev/erk an *• sept ember
Van deze twee laatste afdelingen zal nog

i een exacte datuni, bekend worden gemaakt,
Idaar wij dit nu nog niet weten»
IJharvergadering:. deze zal worden gehouden
Iop donderdag, 21 augustus aoS,. in de R«Ko-
ihulpkerk aan de Keerngouw. Aanvang 20d15u

iPianist(e); voor de begeleiding van de
jb-alletlessen op donderdag van 4,15 - 6,00
luur soeken wij een piani.st(:e). Wie is be-
jreid ons daarbij te helpen ? Inlichtingen
ibq E'c Dobber-van Dieren, Noordmeerweg 2,
jt^lo 1513.

r==OPENING NIEUVffi SGHOOL==

IWie helpt ons aan een goedejleukejOrigi-
jnale naam voor het nieuwe scholencomplex
inu dit zijn voltooiing nadert ?
|De beste inzending wordt beloond met een
ileuk prijsjeo
IVoor belangstellenden is er 's avonds na

de officiele opening "OPENHUIS" om de
inrichting van de nieuwe school te be-
wonderen.

Tevens zullen de kinderen hun visie op
de bouw van de nieuv/e school geven in
de vorm van zelfgemaakte tekeningen. Om
deze expositie op te luisteren verzoeken
wij een ieder, die nog in het bezit is
van foto's of gemaakt werk van zijn
Broeker schoolperiode, ons deze in bruik^
leen te geven.
Inzendingen gaarne voor 15 September a.s
bij de heer J. de Waal, Binnenweeren 1^,
tel. 1971o

=:=VERSGHIJNDATA==

Vanaf dit nummer zal ons blad weerregel-
matig om de veertien dagen verschijnen.
Het eerstvolgende nummer derhsilve op
21 augustus a.SD Copy steeds uiterlijk
de maandag voor de verschijndatum inle-
veren.

=:=:BUPGBRLIJKE STAND==

Geboren: Sonja d.v. J,J. Wiedemojjer en
0,L, .Ledegangf
Cindy d.v. D. Kouwenoord en
H. de Boer.

Overl.; Meijnsje Wit..,.; oud 72 jaar,
v/ov. T.G. Honingih

Voor gezins-.en bejaardenhulp

kunt u zich wenden tot:

Riv/:. Van Montfrans - Havenrak '27 -

tel-o 1.273 of

zro. Cr.oiise, tel. 1255

Spi-euk van de week: .."".

Op de (rommel)markt is uv/ gulden,
een daalder v/aard !

Bloemen bestellen ?

"Arosa" bellen I!

Galggouv/ 28, Broek in V/aterland,
tel. 168^ - bog.g. 020 - 73132^

mwo F, Brouwer, Broekermeerdyk 6
tel. 02903-1^12

GEDIPLOMEERD PEDICURE

Behandeling na afspraak, ook aan
huis, - Op advies van de dokter
ook aanmeten van steunzolen en

elastieke kousen« .

Uw bruiloft - Receptie -
of Familiefeestje

wordt uitstekend verzorgd door:

RESTAURANT CONCORDIA

annex slijterij

Dorpsstraat 1 - Broek in Waterland
tel. 02903 - 1206


