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B ROEKER GEMEENSGEIAP
OnGAAN VAN 06 STICHTING »DE BROEfSER GEMEENSCHAP*

Secretariaat' Stichting ^'De Broeker
Gemoenschap", inevr• B.Blufpand-Slnot,
De Draaa 381 tol. 51'20. ^

==AGERDA=i^- ' -

7aug AVRO's Toppop DiGCOshow, .Jeugdhuis
. 8aug Kinderbraderie, sportveld

Saug Opcningsbal, Jeugdhuis
9aug Fiotscnrallcy
9aug Tentoonst.elling tekeningGri' " "
9aug Gondelyaart

lOaug Koppelklaverjabdrive
llaug BejaardenactivitGiten
llaug Voetbalwedstrijd,dames
llaug Bridged.rive - -
12aug Begin van de ^^brmis
12aug Katknuppelen, sportbeld
13aug Brandweor- on E.H.B.O." dcmcnstratiG
l4aug Steonworpen
l^aug S.D.O'.B.vetoranen-perselftal
l^aug Groot; vuurwerk
l^aug Dansen-in hot Broeker Huis
15aug Oudholl-andse -markt —

>A5aug Oudhollands wagenspel
j.5aug Ezelkeurung
l^aug Land over-aandwodstrijd- -
15aug Danscn in het Broeker Huis •
l6aug Ploogentijdrit op de fiets
l6aug Voetbal. Gemeonte - middenstand
2^faug t/m 6scp:Koningin V/ilheimina -Ponds

==GONDELVAART==

Zondag 9 augustus om 19»30'wur gondel-
vaart. Start Eilandwog by Corn. Roelostr.
Route: Broekervaart, richting Havcnrak,
langs de Erven, langs do Pastorie waarna
aangemeerd wordt aan het Hayonr^.
Opgoven by movr. Blufpand, De Draai,38,
tel. 3120. Voor do niooist vorsiorde boot
wordt eon aantrokkolijke prijs boschik-
baar gosteld.

==:TEK£NWEPSTRIJD^=

Tokenwedstrijd voor de jougd van ^ t/m 12
jaar. Ondorwerp: Broeker Feestweck.
Leoftijdklassn: 4/5, 6/7, 8/9, 10/11/12
jaar. Tekoningon inlevoren bij mevr. Bluf-
pand, De Draai 38, van 1 t/m 7 augustus.
Voor iedore ingcleverdo tokening (oon te-
koning per pcrsoon) wordt ocn vrijkaartje
voor eon kermisattractie gogcven.

Rcdactie adi'os modGdelingenblad: *
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitonweoron 17, tel. -l-201.

==MAAK^GE2ELLIG KENNIS MET TENNIS=r=:

De tcnnisclub is intusscn. eon van de groot-f
ste sportvorenigingon van Broek met zo'n
170 senior- en 75 juniorleden. Een popu- '
laire- sport dus, tennis. 'Niet alloon in
Broek maar in heel Nedorland en langzaam
maar zckor v/ordt tonnissen volkssport
nummer eon. Tennissen hoot dan ook allang
goon tanissen moor. • -
Nou zijn er nogal wat mensen, die or geen
idoo van .hebben hoo hot eigenlijk aanvoelt
om mot zo'n racket in jo hand op de: baan
to staan. Is *t leuk? Is *t spannen-d? Is
't gomakkelijk? Is 't mooilijk? Wat -voor
govocl is 't om die bal koihard' over, 't
net to raramen? Best louk om to weton -na-r
tuurlijk 'en daar.om prganiseort de tennis-
club bp zaterdag 15 augustus vanaf 17.00
uur (dus na Land over "Zarid on aan Vt oind
van de Broekermarkt) een' ,soqrt Open.'.Huis .
vop'r iodoreen, die wolberis wat meer yan
tonnissen wil weton."

00 pils staat koud, de kpffio is vors, de
consumpticprijzen zijn laag en voor v;io
trek heoft liggen 'or tennisschoonen en
rackets klaar om mot elkaar of met tonnis-

lodon con ballotjo to slaan.
Voor nadcre inlichtingon, bol Ruud Schmidt
tolofoon 1766. En bel hora.vooral ook. even
als u con buitenmodelmaat tonniGschbcncn
nodig heoft, die middag.
WELKOM ZATERDAG I5 AUGUSTUS OP DE TENNIS
BAAN-. VANAF 17-00 uur TOT WE GEEN BAL

meer ZIEN-

==GEMEENTENIEUVJS==

Er is con vcrslag uitgobracht van de on-
derzockrosultaton van hot dioxinegohalte
in boderaslib van watoren binnon on rond
de vuilstortplaats in- do -Volgermoer.
Bolangstollondon kunnen tor gomcentese-
crotario, Korkploin 6 oon cxemplaar af-
halen. ''

GEMEENTE OPEN VAN+ 9.00 tot 12.00 uur
telcfonisch boreikbaar van 14.00 - 16.OO

POSTKANTOOR OPEN VAN: 8.30 tot 12.30 uur




