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Programma Feestweek 1976
waarin opgenomen; Tweekamp Broek in Waterland-Ilpendam

zat'erdag, 7 augustus:

^^.30 uur: Opening tweekamp
Broek in Waterland-Ilpendam

lloOO uur: aanvang voetbalprogramma

Pupillen:
II0OO uur:

12.00 uur:

12.00 uur:

SDOB B1 - Ilpendam B1
SDOB A1 - Ilpendam A1
SDOB A2 - Ilpendam A2

Junioren:
13o.00 uur: SDOB C1
13-00 uur: SDOB C2
i4o30 uur: SDOB B1
1^o30 uur: SDOB A1

Ilpendam C1
Ilpendam C2
Ilpendam B1
Ilpendam A1

21.00 uur: Openluchtbal op het school-
plein aan het Roomeinde mmv
Meuleraans Inc.

ndag, 8 augustus:

11.00 uur: aanvang voetbalprogramma

senloren:
11.00 uur:

13-00 uur:
1^.50 uur:

20.00 uur:

SDOB comb. - Ilpendam comb,
dames SDOB - Ilpendam
veteranen SDOB - Ilpendam

dammen en schaken in de voet-
balkantine

maandag, 9 augustus;

1^.00 uur:

20.00 uur

Klieder-inn voor de jeugd in
de oude school aan het Room
einde

in de voetbalkantine: wedstrijd
tussen de vrouwenverenigingen
Oca. quiz, bloemschikken

20.00 uur in de gymnastiekzaal:
tafeltenniswedstrijden

dinsdag, 10 augustus:

20.00 uur: biljartwedstrijd in
Cafe Concordia

woensdag, 11 augustus:

19-00 uur: brandweer— en EHBO—demonstra*
tie op het Havenrak

19-30 uur; aanvang volleybal-wedstrijden
in de gymnastiekzaal

19-30 uur: meisjes
20.30 uur: dames
21.30 uuf: heren

donderdag, 12 augustus:

14.00 uur: steenwerpwedstrjjden in de
trainingshal van SDOB

20.00 uur: Bridgewedstrjjden in Cafe
Concordia

20.00 uur: Klaverjaswedstryden in de
voetbalkantine

vri.jdag, 15 augustus:

14.00 uur: wedstrijden bejaarden in de
voetbalkantine

14.00 uur: klaverjaswedstrijden
sjoelwedstrijden .
kegelwedstrijden

tussen 15.00 en I6.OO uur p a u z e

einde om 17-15 uur.

18.30 uur: voetbalwedstrijd tussen
SDOB en nationale sportpers
op het voetbalveld

+21.30 uur: vuurwerk aan het Havenrak

zaterdag, l4 augustus:

07.00 uur: viswedstrijden
l4.00 uur op het Havenrak: boegspriet-

lopen/vlotje varen voor 14
t/m 16 jarige meisjes

15-00 uur: land-over-zand-hardloopwed-
strijden voor heren vanaf
17 jaar. Start: Kerkplein,
finish in het Havenrak.

voor beide eveneraenten ploegen van + .10
mensen; aanmelden bij J.Blakborn, De
Draai 5, tel. 19l4



zaterdag, augustus;

2I0OO uur tot 01o30 uur; dansavond in
Concordia niomoVo de groep
'•Feelin"o - toegang / 2,50o

10 GO uur tot 16.00 uur:

OUDHOLLANDSE MARKT op het
Kerkplein

zondag« 15 augustus:

09.30 uur tot ca. 1^«30 uur: gymnastiek-
wedstrijden. - deelname voor
jeugdleden van 8 t/m 13 jaar
drie onderdelen t.w.:

KNGV atletiekproeven voor

A, B en C lintj'es en diploma's

trim- en rekreatieve onderde-

len. • -

estafettewedstrijden voor .

3ongens en meisjes van 8"t/m" ""

15 jaar. • -

16. 00 uur: twee wedstrijden voetbal
SDOB comb. - Ilpendam comb.'
een op het A-veld, een op
het B-veld

18. 00 uur: sluiting - bekeruitreiking

kermis van "11 t/m. 15 AUGUSTUS


