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==AGENDA==

28mei Jeugdhuis : Band "Howling Hurri-
carie^'

mei Plattelandsvrouwen; Voorjaarsuit-
stapje gezaraenlijk met
de Vowa

2Jun Het Greene Kruis: Voorjaarsleden-
vergadering

3oun SDOB-kantine; Demonstratieavond

Rekreatievereniging
3jun N,Ho-kerk : Concert Nede Kamerorkes
3jun Dorpshuis Zuiderwoude; toneeluitv.
6jun Dorpshuis Zuiderwoude: toneeluitvo
7 t/m 10 juni : Avondvierdaagse.

==REKREATIEVERENIGING==
vri.jdag 3 .iuni a.s. zal Onze verenigin

!aar jaarlijkse demonstratieavond houden.
Wij beginnen dit jaar voor eerst met
kleuterballet, daarna zullen ook de
andere balletklasjes, jazzbiallet, judo-
en de blokfluitgroepjes hun beste beentje
voor zetteno

Dit alles vindt plaats in de SDOB-kantine
(Leeteinde). Tevens zullen de afdelingen
handenarbeid en houtbewerken in de kleed-
kamers op het terrein een tentoonste.lling
houden»

Aanvang: 19.00 uuro EntrSe: f 1, — ;
donateurSf leden en duders van jeugdleden
gratis.
P.S.: Willen leden van handenarbeid en
houtbewerken hun werkjes inleveren op de
les of bij mevr. Dobber, Noordmeerweg 2.
Ze kunnen vanaf 4 juni bij mevr. Dobber
weer afgehaald worden.

j SPREUK VAN DE WEEI^
Op Carmiggelt:

KRONKEL-HOOFT-PRIJS !

1e donderdag van de maand:
Wetswinkel !
20-21 uur. Wijkgebouw Groene Kruis

Redaktie^adres mededelingenblad;
H«Wo Eppenga, Buitenweeren 1^
telo 1465.

=:=TONEELUITVOERING==
a. Historisch toneelstuk, met liedjes

omlijst, te Zuiderwoude.
"DE ZOON VAN DE LANDLOPER"

Auteur-componist; Hah Buwalda.
Acteurs: Kinderen van de school te

Zuiderwoude.
Plaats en tijd van handeling:
Zuiderwoude 1877.-
Tijd en aanvang: vrijdag 3 juni'/ ' "

maandag 6 juni,
20.00 uur.

b. Voor de negende keer. schreef Han ,-
Buwalda een historisch toneelstuk
over het dorp waar hij woont.
Deze keer speelt het zich af op.i.e.eji'
paar mooie dagen in. juni. Het is
zondag. De lijster zingt zijn hoogste
lied in Sen van de hoge bomen rond
het Kerkplein. Wanneer de klok be-
gint te luideh is het gras nog hat
van de dauw, maar droogt snel in de
straling van de ochtend-zon. Terwijl
de gelovigen ter kerke gaan, naderen
over het Uitdammer voetpad een tv/ee-
tal haveloze voetgangers, slacht-
offer van het gebrek aan sociale vpor-
zieningen uit die tijd.

"DE ZOON VAN DE LANDLOPER"

Een historisch, met.liedjes omlijst
toneelstuk, zich afspelend op het
Kerkplein te Zuiderwoude, in een
decor van Ab van Beek en Tjeerd de
Boer, technisch verzorgd door Gees
van Rooy en aangekleed door een des-
kundige kledingcommissie in de stijl
van 100 jaar geleden. De acteurs Z3jn
kinderen, die vol enthousiasme vol-
wassenen en jeugd van lang geleden tot
leven brengen. Een belevenis voor uw
kinderen en voor volwassenen,waarvoor
men van heinde en verre ieder jaar
weer komt kijken. Zorgt u wel raaandag-
avond tijdig aanwezig te zijn, ten-
einde van een plaats verzekerd te zijn,
Vrijdag is voor inwoners van Zuider
woude en genodigden.



==:S.D,OoBo - PROFICIAT ! !=:=
Als het gezegde; "Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst" opgaat^ gaat de voet
balvereniging S.D.O.B, een gouden toe
komst tegemoeto Wat is er namelijk ge-
schied? Van de jeugdelftallen wisten er
drie het kampioenschap in hun afdeling •
behalen toW. de B1 (pupillen), de B1
(junioren) en de C1 (junioren)® Voorwaa
een groot sukses, niet alleen voor de
spelers zelf, maar ook voor hun leiders
de heren H®Slegt, M.Roth en MoHaars, en
niet te vergeten hun trainers, de heren
Jo van Riessen en J.Tolhuijzen.
Moge de senioren zich aan dit voorbeeld
spiegelen, zodat het jubileumjaar 1978
voor ScDoOoB. een topjaar zal gaan worde

==KOLLEKTE-OPBRENGST=;=
I

De "SAKOR"-kollekte heeft in ons dorp
f 11^5,85 opgebrachto Alle kollektrices
hartelijk danke Eveneens-is grote dank"
verschuldigd aan alle guile gevers en
geefsters.

II
De "Simavi"-kollekte, die van 11 tot
16 april gehoudeh Verd, heeft"in Broek
en Uitdam het raooie bedrag opgebracht
van / 72^,880 Allen die hieraan meege-
werkt hebben, in 't geven en kollekteren
heel hartelijk dank®

Namens Simavi,
____ G.Mars-de Boer®

==BURGERLIJKE STAND=:=
Geboren; Adrianus Gerardus Nicolaas, zoon

van AoAoJo Verkleij en G®M.Baas
Bart Jeroen, zoon van H«Kouwen-
oord en GoWoJ«Over de Linden®

)ndertro ?Weenink. Johannes Cornelis, oud
19 Jjaar en Punt, Aafje Leijda,
oud 18 jaar®
Griffioen, Maria, oud 79 Jaar,
gehuwd geweest met Hoetmer, Jan
Jacob®

Overl®

==:ADVERTENTIES==

Te koop aangeboden:
3^nieuwe kruiwagens op luchtbanden®
Eenmaal gebruikt tijdens onze Oranje-
feesten 3®1. ^ ,

Mevr® Reijnders
Wagengouw 7

OPPASCENTRALE .. . :
Voor een oppas 's avonds of in de
schoolvakanties, ook voor overdag,
kunt u bellen hsiar mevr® Kruidenier,
Molengouw bij if8, tel. 1636®
Wilt u tijdig uw oppas bestellen ?
U bent verplicht de meisjes naar
huis te brehgen® •

GEZIN$- EN BEJAARDENHULP
Leidster mevr® M. .de Graaf-Back,
Eilandweg 1, tel. lH9o
Spreekuur iedere werkdag van
8.30 - 9«>30 uur®

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek geopend;
maandag : 15o43 - 16®30 uur

19-00 - 2O0OO uur

donderdag : 19-30 - 20®30 uur

Roomeinde 3«.

==PEUTERSPEELZAAL==
(herhaalde oproep) !

>De peuterspeelzaal " 't Stokpaardje»' te
Broek in Waterland zoekt voor m.i.Vo het
nieuwe schooljaar augustus 1977 ©en
PEUTERLEIDSTERo Bij voorkeur vragen wij
een leidster die ervaring heeft met het
peuterwerk of opleiding KenO of derge-
lijke®
Voor aanmelden of informatie....kunt. .u bel
len naar het sekretariaat; Mevrouw Gulje,
tel. 1^^3o ^

==OPENBARE KENNISGEVING==
Voor u ligt op de gemeentesecretarie,
Kerkplein"6 ter inzage:
- het verslag van de lie vergadering

van de Landinrichtingscommissie;
- het verslag van de 8e en 9e vergadering

van de Comraissie Grondzaken®

Burgemeester en wethouders ..van
de gemeente Broek in Waterland

==ADVERTENTIES=:

Bloemen bestellen ??
" A r o s a " bellen !J '
Galggouw 28,Broek in Waterland
tel. 168^. Bogog® 020 - 731524®

De Onderlinge Brandverzekering
"Broek in Waterland" is er ook
voor u 11

Uiterst lage premie (vanaf f 0,40
per duizend);
Coulante schade-afwikkeling;
Geindexeerde polissen®
Inlichtingen: Onderlinge Brandver
zekering
Broek in Waterland; tel. 02903-1269

en 1619
Monnickendain : tel. 02993-l8o4

Uw bruiloft - receptie of familie-
feest.je
wordt uitstekend verzorgd door
Restaurant " CONCORDIA"
Dorpsstraat 1 - Broek in Waterland
Tel® 02903 - 1206®
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