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==0P DE MARKT«=

kraeat t.b.v. hot restauratiefonds van de kark
Wij willen u er graag aan herinneren dat we
16 augustus present zijn met terras, verlo-
tlng en kraam op het Havenrak.
Mocht u nog een prijsje hebben voor de verlo-
ting en/of lets willen bakken voor verkoop
bij de koffie op het terras, neemt u dan
contact op met Tini Slegt, 403 1658 of

Marion Spaans, 403 1494.

broekpop met een Frans terras en onvervalste
Dixielandmjziek van de Whale Tom Jazzbmd,
Tegen het einde van de feestweek kunt u we~
derom uw dorst lessen bij de Broekpopbar.
Gezellige lokatie en prima steer en geopend
vanaf ongeveer 12.00 uur.

het rad van avontuur bij SDOB
Verschillende noeste workers van het vrijwil-
ligerskorps van SOOB hebben zelfs vakantieda-
gen opgeofferd cm de nieuwe kantine tijdig
voor gebruik gereed te hebben. Vooral voor
deze mannen is het triest, dat vandalen het
dezer dagen hebben 'gepresteerd* om enkele
dagen tevoren ingezette ruiten van de dubbele
beglazing kapot te gooien! Wat leven we toch
in een totaal onbegrijpelijke wereld.
Financieel was het toch al passen en meten cm
met de voorhanden zijnde middelen de klus te
klaren, maar op zo'n manier kom je er natuur-
lijk nooit uit.
Voldoende reden voor SDOB om tijdens de met
rasse schreden naderde feestweek op de markt
weer met het befaamde RAD VAN AVONUAJ^ aan de
slag te gaan teneinde de nodige gaatjes nog
te kunnen dichten.
Mocht u toevallig in een kast, uw schuurtje
of misschien op de vliering nog wat spulle-
tjes hebben staan, die u toch niet gebruikt,
dan worden die heel gaarne ingewacht op de
volgende adressen: De Vennen 4 en Dokter C.
Bakkerstraat 15. Hebt u geen tijd om die
spulletjes te brengen, geen nood, want een
enkel telefoontje is al voldoende (403 3202
of 403 1339) om ze bij u af te halen.

tfallonnenwedstrijd bij de O&i, de kraam staat
op Havenrak/Dorpsstraat
Kinderen kunnen gratis een ballon met een
kaartje eraan afhalen, hun naam erop schrij-
ven en daarna op laten. (Niet te dicht bij de
bomen!!) Kinderen wiens ballon het verste
komt worden beloond met een leuk pri jsje. In
de etalage van de OBM kun je op een landkaart
zien hoe het er voor staat.

Saug Zomeravondbridge in Broekerhuis
9t/n17aug Feestweek
9aug Kindermiddag aanvang 15.00 uur
Saug SDOB Eerste steen kantine 15.45 uur
9aug Presentatie comp. teams 16.45 uur
Saug Katknuppelen 19.00 uur
Saug Openingsfeest Broekerhuis 22.00 uur

lOaug Fietsenralley starten van 9.00-11.30 u.
lOaug WaterloopspeJ (jeugd) 15.30 uur
llaug De basisschool begint weer
llaug Koppelklaverjasdrive 20.00 uur
llaug Kanospeurtocht (jeugd) 21.00 uur
12aug Ouderendag 10,<X) - 16,00 uur
12aug Brandmerspektakel (jeugd) 19.30 uur
12aug Bridgedrive 20.00 uur
13aug BEGIN VAN DE KBMIS
13aug Dropping (jeugd) 22.00 uur
14aug CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
14aug Verrassingsspel (jeugd) 19.00 uur
14aug Talentenshow 20.00 uur
15aug Voetpuzzeltocht 18.45 uur Broekerhaven
15aug Zomeravondbridge in Broekerhuis
15aug GROOT VUURWB^ 22 .15 UUR KAVEmAK
ISaug Muziek bij "De Drie Noten" ± 22.30 uur
16aug BROEKER MARKT
16aug Waterspektakel (jeugd) 12.00 uur
16aug Broeker Wagenspel 11.30;13.b0;14.00 uur
16aug Land over zand inschr. 13.00 uur
17aug Steenwerpen 14.00 uur
17aug Prijsuitreiking competitie ± 15.30 uur
21aug OU) PAPIER Soos: Noordzijde
22aug Zomeravondbridge in Broekerhuis
23aug OUD PAPIER Havenrakkers
28aug OUD PAPIER Soos: Zuidzi jde
29aug Finale Zomeravondbridge in Broekerhuis
Isep Start balletlessen in Stokpaardje
7t/m13sep Collects Kankerbestrijding

14sep L'Estate kamerorkest in de kerk
27sep Lex Wiertz, One man show

Inov Bibliotheek "Een stoet plezierdichters"

==BIBLIOTHEEK=

Met ingang van 11 aug^jstus is de bibliotheek
weer op onderstaande tijden open

openinsstijden
laandag 15.30 - 20.30 uur
dinsdag 13.30 - U.QO uur

dondardai 15.30 - 16.30 uur
19.00 -* 20.30 uur

zaterdag 10.30 - 12.00 uur
Leetainde 16





tentoonsteJJing in de
Hervormde Kerk van Brook in Water land

E6n en zeventig schrijvers en dichters en
evenzovele beeldende kunstenaars hebben met
het project "NoorchHolland in proza, PoSzie
en Prenten" de hele prbvincie beschreven en
verbeeld.
Zeventig verbalen, gedichten en prenten,
gewijd aan de zeventig gemeenten en 6^ ge~
dicht (van Gerrit Kouwenaar) plus 66n zeef-
druk (van Peter Bes) gewijd aan de provincie
als geheel,
Dit alles is in de vorm van een bibliofiele
uitgave in 71 boekjes uitgegeven door de
Stichting Kunst en Cultuur Boord-Holland en
bovendien werden alle literaire en beeldende
resultaten gebundeld in een boek dat door de
Stichting Uitgeverij Noord-Holland werd uit
gegeven.

Een selectie laet in totaal 30 prenten, ge
dichten on verhalen is t/m 30 augustus te
zien op een tentoonstelling in de Hervormde
Kerk van Broek in Waterland, in het kader van
de R^ifestatie Ufaterland Kerkenland.
Er is een zeefdruk te zien van Jeroen Henne-
man bij een verhaal van K, Schippers (Amster
dam); een gedicht van Ernst van Altena en een
prent van Anton Heyboer (Landsmeer), een
zeefdruk van Marjolein Juray bij een jeugdhe-
rinnering van Ben Borgart en voorts prenten
van o.a. Wout Berger, Wijndel Jongens, Rob
Scholte, Rudi van de Wint en Aart Roos.
Dichters als Theun de Vries, Sjoerd Kuyper en
Arie van den Berg zijn er bij en bekende
schrijvers als Adriaan van Dis, Kees van
Kooten en Robert Anker.
De kerk is van maandag t/m zaterdag open van
10,00 - 16.00 uur.
Op zaterdag 16 augustus is de kerk van open
10.CX) - 17.00 uur en zondag 17 augustus van
12.00 - 17.00 uur. Op deze 2 dagen wordt ook
het orgel bespeeld.

De Hervormde Kerk van Broek heeft een kooror-
gel aangeschaft. De ccmmissie-koororgel van
deze kerk wil het orgel op zondag 17 augustus
om 16.00 uur feestelijk in gebruik hemen.
Medewerking verlenen de organisten Ab van der
Dongen en Willem Vogel en de Broeker Cantorij
o.l.v. Addie Bakker.
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==:>ftJZIKAL£ FIETSRDUTIES IN WATERLAW&=
Voor het tweede jaar wordt de manifestatie
"Waterland Kerkenland" georganiseerd. Tijdens
twee opeenvolgende weekends:

zaterdag 16 en zondag 17 augustus
zaterdag 23 en zondag 24 augustus

vormen de kerken van Waterland het decor voor
een boeiend en afwisselend programme met
muziek, po6zie en kunst.
Met gebied tussen Amsterdam, Purmer^id en het
IJsselmeer kan per fiets of wandelend worden
verkend door middel van specials fietsroutes.
De routes voeren van dorp tot dorp en van
kerk tot kerk. In de kerkjes is doorlopend
een gratis te bezoeken afwisselend programma
voor klein en groot te zien en te beluiste-
ren.

In eike kerk wordt een uitgebreide routekaart
met pasje verkocht voor maar / 1.—!
U kunt in elk dorp uw tocht beginnen!

PROGRAMMA 16 EN 17 AUGUSTUS
De kerken zijn open van 12.00 - 17.00 uur.

Broek in Waterland, Hervormde Kerk: concerten
door o.a. Willem Poot op het fraaie orgel van
Wander Beekes uit 1832 en de tentoonstelling
"Noord-Holland in Proza, Podzie en Prenten".

Watergang, Hervormde Kerk: concerten op het
orgeltje van Knipscheer uit 1874 met zijn
zeven stemmen.

Zuiderwoude, Hervormde Kerk: onder leiding
van de organist mogen bezoekers het orgel
zelf bespelen.

Honnickendam, Grote- of Sint Nicolaaskerk:
concerten door Piet Wiersma op het orgel van
Job. Georg Gerstenhauer uit 1780.

Ilpendam, Hervormde Kerk: concert op het
orgel van Willembroek uit 1728.

PROGRAMfA 23 EN 24 AUGUSTUS
De kerken zijn open van 12.00 - 17.00 uur

Kerken met nuziek.
Het programma van deze dag is afgedrukt aan
de achterkant van dit blad.

Op vertoon van het pasje krijgen deelnemers
korting bij de Horeca van Waterland:
"De Oude Taveerne", Durgerdcynmerdi j k 73 en
"Hollands Gloria", Durgerdamerdijk 122 in
Durgerdam serveren een geurige kop soep van
de dag met sneetjes ovenvers stokbrood voor
/ 2.50.
Petit Restaurant Westend, Durgerdammerdijk
53, verkoopt een ovenvers Caibatta Broodje
gezond voor / 4.-.
Hotel caf6 "De Zwaan", Dorpsweg 70 in Rans-
dorp biedt een frisdrank naar keuze voor
/ 1.75.
Bij galerie/theetuin "De Moerbei" is het
tweede kopje koffie of thee gratis.
Jachthaven John, Dorpsstraat 8a in Holysloot
schenkt een glas fris voor / 1.00.
De veerman van Holysloot zal van 12.00 -
17.00 uur de deelnemers op vertoon van het
pasje gratis overzetten.
In het kruidenierswinkeltje van Zuiderwoude,
Aandammergouw 3 krijgt u een gekoeld blikje
cola voor / 1.25.




