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Secretariaat stichting »Pe Broek.er
Gemeenschap", mevr. B, Blufpand^Sinot,
Dg Draai 38^ tel. 3120^

JDE BROEKBR GEMEENSCHAP- '
Eedactie adres mededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenv/eeren 17, tel. 1201.
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=:=AG?ENDA;==

Video discotheek L,O.L.
Voetbalwestryd: l^ennisclub— SDOB
Spellet jesmidd§.g +• Kinderinarkt
Katknuppelen
Openingsbal
Fietsenralley
Tentoonstellirxg tekeningen •
Wedstrijd versierde vaartuigen
Koppelklaverjasdrive
Bejaardenactiviteiten
Voetbalwedstrijd van de Dames
Bridgedrive
Begin van de KEEMIS
Vlotje varen
Brandweer- en EHBO demonstratie
Steenwerpen
Voetbalwedstrijd: Pers - SDOB
Vuurwerk "
Dansen in het Broeker Huis ' *
Open dag op de tennisbaan
Oudhollanse markt
Oudhollands wagenspel •
Knuffeldierenshow
Grote land over zand wedstrijd
Bansen in het Broeker Huis
Voetbalwedstrijd iGemeente • Middenst,

[ ==VEESCHIJNINGgDATUM=:=:
I In verband met de vakant.ie. verschijnt het
jHiededelingenblad v^eer op 5 aug. en daarna

ora de 14 dagen, Voor het blad van 5 aug.
, dient de copie voor raaandag 2 aug. bij mevr.

ingeleverd te worden. • • ——

==SP£EEKTniR== i
Het maandelijks spreekuur van Burgemeester j
en V/ethouders is op 2 augustus a^s,. om (
19.00 uur, De Erven 2. Zitting heeft deze j
keer de heer J. Mars. j

==BIBLIOTHEEK== ~ "1
In de zomervakantie - 12 juli tot I6 aug,- j
yervalt de middaguitlening. -De bibliotheek I
is dan op maandag en donderdac alleen van i
19.00 - 26*30 uur geopend, j

==GEVONDEN== j
Op het postkantoor is eon tegeltje blijveii '
liggen met de vlg. tekst: Geniet nu .... het

j -=H00IPEIM:==
jDe meeste veehouders zullen hun hooi wel
fthuis hebben of een dezer dagen thuis^krij—-
jgen.' Heeft u het vermoeden dat er broei op-
jtreed en u vertrouwd het niet, aarzel niet
(niaar bel de. brandv/eer. Wij komen het voor u
jpeilen. J, Nierop, tel. l466> Gemeentehuis i
jtel. 1625. Voor spoedgevailen, de alarm-r : |
Icentrale tel. 3252, I

f~"'" ==VEHKOOP V;ONING-= ==== j
jpe woning aan de Zuiderwbuderdorpstr. 3I I
Iis voor een groot deel gereed gekomeri'. Bij !
fverkoop van de kavel aan de aanneiher is j
jals voorv/aarde gesteld de woning gedurende I
|een half jaar aangeboden v/ordt t.b.v, Zui- j
Iderwouder woningzoekenden. Indien u belang-{
jStelling heeft en u een "Zuiderwouder woningi
jzoekende bent dan kunt u contact opnemen |
jnret makeiaardij'Steur te Volendam. |
I ==COLLECT^== ~ j
De collecte t.:b.v. hot Anjorfonds heeft in (

jZuiderwoude / 387.90 en in Broek in V/ater- I
[land f 383,— opgebracht. Collectanten en j
jgevers/geefsters hartelijk dank. |
* I
IDe collect t.b.v. Het Rode Kruis heeft een I
jbedrag van f I3II.O7 opgebracht, te weten 1
IUitdam j l66,^0, Zuiderwoude f 173.93 en |
jBroek f 968.72. Alle gevers en helpers |
I namens Het Rode Kruis bodankt.

==FE:13I\7ESK==:
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Tekopwedstrijd voor de jeugd van 4 t/m 12 '
jaarT Onderwerp: Broek en het Zuiderzeespelj
Leeftijdsklassen: V3, 6/7, 8/9, 10/11/12 I,
|aar. Tekeningen inleveren bij mevr. Bluf- |
pand,- De Draai 38, van 1 t/m .6 augustue. (
Voor iedero ingelevorde tekoning ( 1 teke-.J
ning per persoon) v/ordt eon vrijkaartje j
voor een kermisattractie gegeven. [

VERSIERDE VAARTU:CG£N== |
Alle mensen met v/at voor boot dan ock kun- '
nen meodoen aan een wedstrijd versierde j
vaartuigen op zondag 8 aug. om I.30 uur. |
U kunt zich aanmeldon bij W. van Meel, Fa- '
rallelv/eg 1.Route zie feestweekboekjo. |
is later dan u denkt. I
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