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BROEKER GEMEEN5CHAP
ORGAAN VAN DE STlCHriNG JDE DROEKER GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", mevr. B, Blufpand-Sunot,
De Draai 38, tel. 3120,

==AGENDA==

L ei PvdA fractiecomni. Gemeentehuis

27mei Zomeravondbridge Broeker Huis
28mei Fanfare Zuiderwoude, concert
28rnei Keuringsdienst v.V/aren, Open dag
28raei K,D,S, Vaarexcursie
28mei Amnesty: Manifestatie in Purmerend
30mei Onderzook baarraoederhalskanker
31mei Onderzoek baarmoederhalskanker
ljun PvdA, ledenverg. ^roeker Huis
3jun Zomeravond bridge, Broeker Huis
6jun Spreekuur B en W
6-19jun Collecte Rode Kruis

lOjun Zomeravondbridge, Broeker Huis
lOjun ^eiigdhuis, Hindordisco
lljun Oud papier
13-16 jun Avondvierdaagse
17jun Zomeravondbridge Broeker Huis
iBjun K.D.S. excursie - dagtrip

Collecte ""^rins Bernhard Fonds
c_,-23jun Fietsregistratie
23jur). PvdA fractiecomm, ^erneentehuis
2^jun Zomeravondbridge, Broeker Huis

2jul Afscheid dokter den Hartoog
2jul Zomeravond bridge, Broeker Huis
^-lOjul Collecte Diabetus Mellitus
8jul Zomeravondbridge, Broeker Huis

13jul Zomeravondbridge
l6jul Oud Papier

==SPREEKUUR==

Het maandelijks spreekuur van Burgemeester ,
en v/ethouders op 6 juni a.s. wordt niet ge-
houden van 19.00 - 20.00 uur, maar van I8.3O
- 19.30 uur, Zitting heeft mevr, Blufpand.

=:=VERSCHIJNIMGSDATA==

In verband met de vakantietijd komt de -^roe-
ker Gemeenschap op de volgende dgta uit:
9 juni, 23 juni, 21 juli, I8 augustus en
daarna weer ora de 1^ dagen". U dient de copy
de zondag voor de verschijningsdatura in te
leveren.

==AAN KOMEN L0PEN==

Aan komen lopen een zwart- witte poes met
bruin-wit halsbandje, bij van Zwol, Galg-
goue 2.k,

Redactieadres mededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenv/eeren 17? tel. 1201.

=:=GYMVER.SPARTA==

Gymnastiekvereniging Sparta organiseert za-
terdag 3 September een wandeldag naar het
strand voor leden en niet-leden. U kunt in-

schrijven voor 3-10-15 km, Inschrijf-
geld t/m 16 jaar f 8.—, boven I6 jaar
f 12.00. Deelnarae vanaf 3 jaar, Gaarne op-
geven bij mevr, Schreuder, Molengouw I6,
tel. 3287 en hr, Nooy, Nieuv/land 29jtel.l913

==FANCY FAIR==

Fancy fair "Gverhaal" school. Wilt u wat
kwijt? Denk dan s.v.p, aan on_e fancy fair!
V/ij zijn blaj met alias wat leuk, bruikbaar
of bijzonder is. Verzameladres: Jeanne Klein,
Dijkeinde 2, Zuiderwoude, tel. 1618. Grote
stukken worden-.graag opg.ehaald. Doet u mee?
Bij voorbaat dank! De oudercommissie.

=="H0GE HOED" TOURNOOI SD0B==

Als afsluiting van het voetbalseizoen '82 -
'83 zal zondag 29 mei a.s, op het SDOB veld
een zgn. "hoge hoed"' tournooi worden gehou-
den, waaraan spel.ers van. alle senioren +
hot -da-meselftal zullen meedoen, Zoals gebrui-
kelijk bij dit' soort tournooien gaan de namen
van alie deelnemcrs in de "hoed" en v/ordt
de elftalsaraensteiling door loting bepaald,
Mede door uv; belangstelling langs de lijn kan
het een "oer"-gezellig gebeuren v/orden.
Aanvang: half 11. Tot zondag op het veldl

:=:BROEKER' FEESTWEEK==

Tijdens do Broeker Feestv/eek van 6 t/m l4
augustus v.fillen v/ee eon soort competitie e-
lement aanbrengen in eon aantal aktiviteiten
zoals: klaverjassen, steengooien, vlotje va-
ren, katknuppelen, land over zand en pols-
stokverspringen, V/aneer u als vereniging ,
buurt of bedrijf interesse heeft om mee te
doen, belt u dan even naar*: Dirk •'^roeder,
3032 of Corrie Tromp, 3305.

==KLEINDISRSPORTJCURNAAL==

Zatcrdag I8 juni a.s, de excursie-dagtrip.
Deze volledig verzorgde dag zal ons middels
vele mooie omwegen naar Giethoorn vperen.
Daar zullen we een bezoek brengen aan 't
Natuurhistorisch Museum en natuurlijk zullen
v;e vanuit de "punter" genieten van Giethoorns
natuun, z.o.z.




