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==AGENDA=:=

15 t/m 23sep; Feestweek 50 jaar SDOB
(feesttent Parkeerterrein)

25sep : Contactavond Overblijfgele*.
genheid.

25sep t/m1okt: Kollekte Nierstichting
15-l6-17dec i Tentoonstelling Kleindier-

sportvereniging. -=:=ss=

r:=;FEESTWEEK 50 JAAR SDOB=:s

Voor de openingsavond op,vrijdag 15 Sep
tember a.s. zijn geen kaarten meer ver-^
krijgbaaro De beschikbare ruimte (ca. 500
plaatsen) is volle.dig bezet. In het pro-
gramma van die avond is I en v;i jziging op-
getreden. De AVRO heeft ons verzocht
Herman Eramink voo.r die avond beschikbaar

, te stellen i.v.nio prograinma-opnam.es voor
/^^et komende omroepseizoen. De AVRO zal

zorgen voor een waardige vervanger. Daar
de intentie van die avond, een feestelijke
openingsavond, ons inziens door inwi-lli-" ~
ging van dit verzoek niet wordt aangetast,
leeft de commissie geraeend aan dit ver- .
zoek te moeten voldoen.
fl±e de vervanger zal zijn, is op dit mo
ment (maandagavond) nog niet bekend.

-o-O-o-

Voor het goede verloop, van de openings
avond wordt nog raedegedeeld, dat het pa—
viljoen is geopend om IS*''? De aan-
vangstijd is 20.00 uur-. Gedurende de ge-
hele feestweek worden consumpties uit-
sluitend verstrekt bp consumptiebonnen.
Deze zijn in het paviljoen verkrijgbaar
a f 1,50 per stuk (7 voor / 10,—)• 2©
blijven de gehele week geldig,^

-o-O-o- /
Voor de overige feestavonden/zal geen
voorverkoop van kaarten worden gehoudeh.
Dit houdt dus in, dat zij di/e het cabaret-
programme op dinsdagavond wi'llen bijwonen
vanaf 19.00 uur kaarten aanvhet paviljoen
kunnen verkrijgen a f 2,50 pier stpk. Alle
65+ers hebben die avond gratis toegang.

-o-O-o- ,•

Redaktie-adres mededelingenblad;
H.W. Eppenga, Buitenweeren 1,
tel.

Dp woensdag 20 September om 2.00 uur is
er in het feestpaviljoen een grootse
tinderraiddag georganiseerd, die voor
alle kinderen van onze gemeente toe-
gankelijk is. De toegangsprijs is / 2,50
per persoon. Gonsuropties 1,—.

-o-O-o-

Het klaverjastoernooi op woensdagavond
belooft een groots evenement te worden.
De v66rinschrijvingen duiden er op, dat
een rekordaantal deelnemers mag wordenv
verwacht. Opgaven kunnen gericht wordei:|.
aan: J. Spaahj. Wagengouw 110, tel. 1821.
Inschrijfgeld / 3»— per persoon.
Daar het een koppelklaverjasdrive is, is
inschrijven per koppel verplicht.

-o-O-o- •...

Bij het opmaken van dit blad bereikt oiis
het bericht, dat op maandagavond l8 Sep
tember door JOHAN CRUIJFF-een bezoek zal
worden gebracht aan de feesttent t.goV.
het 50 jarig bestaan van SDOB. In het
fee^pr'bgramma is deze ayond een rust-
avond. Toch"~wil SDOB (begrijpelijk)
deze gelegenheid.aangrijpen en op deze
avond alsnog trachten enkele andere gas-
ten uit te npdigeh.
Nadere publicaties in de pers.

==VERLOTING "BROEKERMEER-350 JAAR==
De volgende nummers zijn nog niet afge-
^ ^ ^ ^ *

32-50-56-111-192-217-251-26^-383-^37-^51-
^75-753-775-887-963-1233-1297'-1393.
De prijzen kan men afhalen bij:
T. Verweij, Broekerraeerdijk, 37» tel.3117»

ssRBKREATIEVER. "BROEK IN WATERLAND":
De afdeling muziek is weer gestart niet .
een nieuwe lerares.. Nieuwe leden kunnen
zich opgeven bij mevr. Kamrainga, tel.
1779 en mevr. Vifiertz, tel. 1^^5*
Verder zijn wij genoodzaakt de contri—
butie m.i.v. het nieuwe seizoen te ver-
hogen van / II,— tot / 12,50 per maand.



(Vervolg Rekreatieverenigin^)
Wft^eer er voldoende belangstolling be
stdat, kunnen we ook met een nieuw
gr^epje kleuterballet starten« Opgaven
bi'l mevro Baltussen, tel. I703.

—»Het bestuur—

gsKOLLEKTE NIERSTICHTING==:
In de week vaa ^5 September t/m 1 oktober
1978 zal de nationale kollekte van de
Nierstichuing Nsdsr3.aaid worden gehouden.
A1 10 jaar lang vraagt de Nierstichting
de gewaardeerde huip cm deze kollekte
tcjt een succes te maken«, Waar het om
gaat is chrottlsche aierpatienten te voor-
zie^ van een donornier® Het wachten hier-
op;Jluurt sonis ja.ren en betekent een enormc
spanning® Transplantatie kan een gewel-
dige ultkomst zijn. Een normaal leven
wo^d"^ dan weer mogelijko Per jaar zouden
^0^ transplantaties nodig zijn® Toch zijn
er'in 1977 slechts 200 verricht. 2ij,
die niet geholpen worden kunnen slechts
in leven blijven als er voldoende dia«*
lyse|>laatsen zijn«,
Geefju op als kollektant® Kontaktadres:
M®Ao:Greve-van Gelder, de Vennen 10,
tel. 02903-1725.

ggMINIVOLLEYBAL IN BROEK IN WATERLANDa
De Volleybalvereniging "Sparta" wil dit
bij de Broekerjeugd introduceren.
Wat i^ MINIVOLLEYBAL ??
Minivplleybal is voor meisjes en johgens
van 9'r12 jaar.
Minivolleybal heeft dezelfde doelstelling
als het Seniorenvolleybal, en dat is:
Twee ploegen spelen een bal over een
hoog gespannen net naar elkaar.
lederp ploeg probeert de bal in het veld
van de tegenstander op de grond te krij—
gen. De tegenpartij probeert dit te ver-
hinderen.
Bij Minivolleybal is het speelveld
kleiner, ook de nethoogte is aangepast.
Een team bestaat uit ^ spelers en 2
wisselspelers«
Wilt u of- uw kinderen eens kennismaken
met Minivolleybal, ,dan kan dat op
woensdagmiddag 20 September 1978 bij
onze vereniging in de Gymzaal aan het
Nieuwland en wel van 16.^5-I8i45 uur.
Indien er (bij voldoende deelname) Mini-
volley^bal-wedstrijden worden gespeeld,
is dit; meestal op saterdagmiddag en dan
tegenide verenigingen:
Volendiam - V.V.M„'63 (M'dam) - V.V. Edam
en Kwaboemsh.
Voor verdere inlichtingen kunt u zich
wenden tot:

Mevr. van Rijk Moerland I3 tel. I795
Mevr. Tensen Nieuwland 14 tel. 1458

-o-O-o-

Volleybal voor;
REKREANTEN op DINSDAG van 22.00-23.00 uur
DAMES op VRIJDAG van 19.15-20.45:uur
KEREN op VRIJDAG van 20.45-22.00 uur

==JONGDIEREN-KEURINGgs

Kleindievsportvereniging "Broek in Wa-
terland en Omstreken" heeft de afgelo-
pen twee zaterdagen besteed aan het be-
oordelen van jonge konijnen en hoenders.
Veel animo bleek aanwezig en voor zater-
dag 2 September j.l. bleken zelfs meer
dan 100 konijnen in diverse rassen te
zijn ingeschreven.
De Vlaamse Reus bleek duidelijk favoriet
en vertegenwoordigde bijna de helft van
het aantal aanwezige dieren.
Ook de jeugd had een fraaie collectie
dieren ingezonden.
Uiteindelijk beslisten de keurmeesters
Hoogerbrug en Koper, dat de Franse hang-
oor van Nils Spaans de mooiste was.
Tweede werd de zwarte Rex van Gerard

Schoon en de Klein Zilver van Johan van *

Zaanen werd derde.

De afd. senioren liet op deze jongdier-
keuring een duidelijke kampioen zien in
de vorm van een Vlaamse Reus (konijn-
grijs) van eigenaar^fokker P. Bodde.
Mej, Chr. van Schaik haar ingezonden
Angora (wit) vertoonde een dermate goed
verzorgd uiterlijk en klasse, dat de
tweede prijs geen enkel jprobleem op-
leverde. Een Hollander - fraai van Ijjnen
- was goed voor een derde prijs met als
eigenaar-fokker P. Roos.
Om jh 15.30 uur kon voorzitter Nierop
deze toegekende prijzen overhandigen ahn
de diverse winnaars.

Dankwoorden werden uitgebracht aan het
adres van gastheer T.W. Bruijn voor het
verleende onderdak.

Zaterdag 9 September stond in het teken
van de hoenders. Keurmeester IJpma
startte om 10.00 uur met zijn rondgang
langs de diverse kippenhokken. Elke fok-
ker kon zijn jonge dieren van een des- '
kundige beoordeling laten voorzien en
zijn vragen afvuren - hetgeen ook beslist
gebeurde. l4 adressen werden deze dagbe-
zocht, waarbij op viel, dat er veel
"goeds" aanwezig bleek te zijn. Vooral de
"Noord-Holl.Blauwe" is dit jaar geexplo-
deerd, want op vier adressen kwamen we
zeer fraaie dieren tegen, van deze - bij
uitstek Provinciale - dieren, die tot
voor kort met de ondergang bedreigd lekpn.
Bij zessen werd afscheid genomen van de^e
sympathieke keurmeester, die zijn liefde
voor hoenders deze dag weer duidelijk
op ons heeft overgebracht. Deze beide
jongdierendagen bleken weer veel span-
nende "muziek" te bevatten voor de a.s.
tentoonstelling op 15-16 en 17 dec.197®.

gcBURGERLIJKE STAND=»=

Overl.t Erwich, Alberta, oud 84 jaar,
wed. van J.van Gelder.

SPREUK VAN DE WEEK

(ingezonden);

Op de feestweek;
uccesgewenst
D oor

£ ns
B roekerblad


