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Redaiktie-adres mededelingenblad;Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap",Mevr.B.Bluf~
gand-Sinotji^ De Draai 38, "t©!- ^

H.W, Eppengai Buitenweeren 1, tel.
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9sep

15 t/m

==AGENDA==:

; Koppelklaverjasv/edstrijd
(Concordia)

I Bridge-drive (Concordia)
13aug: Kermis
: Oudhollandse markt;

Wedstrijd land-over-zand;
Dansavond

: Bevolkingsonderzoek
; Stijldansavond (Jeugdhuis)
: Raadsvergadering
: Voorlichtingsavond over woningien

in Wagengouw-Oost (Broekerhuis)
: Kleindiersportver.: Keuring

jongdieren (konijnen)
: Kleindiersportver#: Hokkeuring

hoenders

23 sep: Feestweek 50 jaar S.D#O.B.
(feesttent Parkeerterrein)

• ==:MEDEDELINGEN GEMEENTEBESTUUR==

==VOORLICHTINGSAVOMD=:=

Op 30 augstus a.s# *s avonds om 8.00 uur
zal in het Broekerhuis een voorlichtings
avond worden gehouden over de in het plan
Wagengouw-Oost te bouwen huurwoningen,
premiekoopwoningen en vrije sectorwoningen
Op die avond zullen koop- en huurprijzen
worden meegedeeid, terwijl 00k mede-
delingen zullen worden gedaan omtrent de
vender t'e volgen procedure en de planning
die aan de bouw ten grondslag zeil liggen#

==BEVOLKINGSONDERZOEK==

Op 15 augustus a.s. zal het gebruikelijke
3-jaarlijkse bevolkingsonderzoek op long-
afwijkingen, alsmede een urine-onderzoek
plaats hebben. De minimum leeftijdsgrens
voor deelname aan het onderzoek is ge-
steld op kO jaar.
Oproepingskaarten voor deelname zullen
tijdig bij -u thuisbezorgd worden#
De standplaats van de schermbeeldauto is
nabij het Groene Kruisgebouw, Nieuwland 22
(Parkeerterrein) van 1^.00 tot 19>00 uur.

U wordt verzocht zich zoveel mogelijk aan
de tijd te houden die op de oproepings-
kaart is vermeld. BiJ verhindering kunt
u 00k tijdens de vermelde tijd terecht.
Een aantal aanwijzingen volgen hieronder<

Wat moet u doen ?
a. Het rontgenoiogisch borstonderzoek

vindt op de gebruikelijke wjjze plaats,
U behoeft zich niet te ontkleden-
Knopen in de kleding mogen alleen
voorkomen over het midden van borst
en rug. Bustehouders en corsetten
mogen worden aangehouden.

)• Voor het urineonderzoek dient u in
de onderzoekauto een flesje urine af
te geven. Dit moet OCHTENDURXNE zijn.
Het flesje moet tevoren goed zijn
schoongemaakt. Verder is het nood-
zakelijk op het flesje een etiket
met plakband of pleister te beves-
tigen. Dit etiket dient voorzien te
worden van uw naam, adres en ge-

• boortedatum.

Dringend v/ordt verzocht zoveel moge-
li.ik normale medici.jnfles.ies van on-
geveer 50 cc te gebruiken.

Deelname en kosten.

Sowel het rontgenologisch longonderzoek
als het urineonderzoek zijn geheel vrij-
willig. U kunt ook aan Sin van de onder-
zoeken deelnemen, dus alleen long- of
alleen urineonderzoek. De financiele
bijdrage, die de bevolking wordt ge-
vraagd voor het rontgenologisch long
onderzoek is f 6j-- en voor het urine
onderzoek f • Indien u beide onder-
zoeken wilt ondergaan dan bedragen de
costen totaal / 10,—. Dit bedrag kan
in de onderzoekauto worden voldaan.

BELAKGRIJK IS DAT lEDEREEN MEEDOET 1

SPREtIK VAN DE WEEK:

Ook op onze markt is uw gulden
een daalder waard I



==WIE HELPT ONS ?==

Wie wil helpen bij het vervoer van de
meisjesclub voor een 5-daagse vakantie
in Groet (N.Ho) van 20-25 augustus ?
Sn, het grootste probleem^ wie wil onze
fietsen terughalen ?

Namens de meisjesclub,
M, Mulder

=;=NIEUWS VAN DE BEJAARDENCLUB==:
Wie wil nog met vakantie ?
Voor onze vakantieweek van 23-30 sept,
naar Gisterwijk zijn door ziekte enkele
plaatsen vrijgekomen. Indien u zin heeft
een weekje met onze gezellige club mee
te gaan, kunt u zich voor inlichtingen
wenden tot de bestuusleden.
TJ behoeft geen lid van de soos te zijn.

J. Nierop, tel. 1806 Jcordia". Het wordt een koppel-wedstrijd,
G. Terpstra-van Zanen, begint om 20.00 uur. Om teleur-
G..Buster-Visser, tel. 121o istelling te voorkomen is het gewenst

izich van te voren op te geven en wel bij
iJ. Spaan, tel. 1821.

=:=TRAINEN S.D.O.B.-JEUGD=g

Na de Broeker kermis gaat de jeugdtraining
weer beginnen. De tijden en groepen wor
den vermeid in het kastje bij W.van Meel.
Let dus goed op wanneer je groep gaat
trainen.

Ook nieuwe leden van 8 jaar zijn vain
harte welkom. Jongens, hebben jullie nog
een vriendje van 8 of 9 jaar, die willen
voetballen, laten ze zich dan melden bij
mej. Aagje Bruijn, Nieuwland l8.

==ZEILTOCHT==;

Het weekend van zaterdag 5 en zondag
6 augustus organiseert de zeilschool
"De Turk" en het "Jeugdhuis" een zwerf-
tocht per boot door V/aterland met voorail
de natuurgebieden.
De leeftijd is van 11 tot ca. l8 jaar.
Vertrek op zaterdagmorgen 9 uur vanaf het
Jeugdhuis en weer terug op zondag om-
streeks ^ uur.
De kosten hieraan verbonden bedragen
f 10,— per persoon. Ongeveer 10 bege-
leiders kunnen zich eveneens opgeven.
(telefonisch.onder nrs. 1539 en 1583).
Er wordt u dain. ook. yerteld wat u mee
raoet nemen.

==STIJLDANSEN==

Het stijldansen zal in plaats van de 2e
vrijdag plaatsvinden op de 3e vrijdag
(l8 augustus).

=:sDANSKURSUSSENa=

Ten vervolge op de mededeling in ons
vorig nummer v/ordt nog vermeid dat op-
gaven voor deze kursuSsen eveneens kan
plaatsvinden bij raevr.N.Koster, Buiten-
weeren 14.
De kosten van genoemde-kursussen be
dragen? Jeugd? / 90,— per persoon;
Beginners en gevorderden; f 250,— per
echtpaar of / 135,— per persoon.

=:=OPBRENGST COLLECTE==:

be Anjercollecte heeft in Broek in Water-
land opgeleverd / 527i5^* Langs deze weg
jwillen we de collectrices hartelijk
danken voor hun medewerking aan deze
collecte.

Namens het "Nut",
W. Drijver ====

ssOPHALEN OUD-PAPIER=i=

jEn verband met de jaarlijkse wandeldag
van Sparta op 2 September a.s. wordt het
bphalen van oud-papier verschoven naar
9 September.

Werkgroep oud-papier

==KLAVERJASAVOND==

Op veler verzoek zal er tijdens de
kermisweek toch worden geklaverjast en
iwel op maandag 7 augustus a.s. in "Con-

==IJSCLUB== ^
Wel of geen officiele feestweek rondom
de kermis; de IJsclub gaat door !
Wat doen we ? Allereerst natuurlijk de
land-over-zandwedstrijd. Deze happening
gaat plaatsvinden op zaterdagmiddag
12 augustus om ca. 3*00 ^^r bij het
scheiden van de oudhollandse markt.
Start: Kerkplein / Havenrak. Hits de
toeloop van deelnemers niet de stoutste
verwachtingen overtreft, kan iedereen
vanaf 13 jaar meedoen. Het inschrijfgeld
bedraagt / I,— p.p. Opgeven voor deelr
name en uitreiking rugnummers gebeurt •
op de dag zelf. Allen die de race vol-
tooien ontvangen een vaantje. Voor de
eerstaankomenden liggen er ereprijzen
aan de finish. Er wordt dus een persoop,-
lijk klassement opgemaakt, maar daarnaast
ook een ploegenklassement. Broek, Zuider^^^
woude, Holysloot, V/atergang en Ilpendam ;
zullen lopen om de vorig jaar ingestelde
wisselbeker.

Vervolgens organiseert de IJsclub die-
zelfde zaterdag, maar dan *s avonds in
"Concordia" een onvoorspelbare toestand
m.m.v. de succesformule van vorig jaar
n.l. "Vocation", waarbij men de ont-
beringen van die middag heerlijk van
zich af kan dansen of kan wegdrinken
(zie de affiches in het dorp).

Namens het ijsclubbestuur,
Jaap Blakborn

ssGEVilJZIGDE TIJDEN POSTKANTOOR==

Tot het eind van de volgende week,
n.l. t/m 11 aufscustus zullen we gens
vsikantie voor het postkantoor nog
de gewijzigde tijden gelden, n.l.

10 tot 12 uur

i Ons volgende nummer zal verschijnen
I op donderdag 31 augustus a.s.


