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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", me'^r, B.Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120

==AGENDA==

,^jul Zoraeravondbridge
c-^f jiil Zomeravondbridge
.laug Spreekuur B en W
5a'ug Zoraeravondbr idgo
3aug Feestweek
6au^ Feestweek
6aug Feestweek
6aug Feestv/eek
6aug Feestv;eek'

9aug ^'eestvreok
9aug Feestweek
9aug Feestweek

lOaug Feestv/eek
lOaug Feestv/eek
llaug Feestv/eek
12aug Feestweek
ISaug Feestv/eek
^**"aug Feestweek
13aug Feestv/eek
13a"ag Feestweek
13aug Feestv/eek
13aug Feestweek
13aug Feestv/eek
l^aug Feestv/eek

L. 0 • Xj*

Voetbal:Tennis - SHOE

Spollet jesiniddag
Kindermarkt

Katknuppelen
7aug Fee.stv/eGk—--Fietsonnal-ley
8aug Feestweek Koppelklaverjasdrive

Bejaardenaktiviteiten
Voetbal Dames .

Bridgedrive
Begin. Kermis
Vlotje varen
Polsstok springen
Steenwerpen
Voetbal Pers - SDOB

Vuurv/erk

Oudhollandse markt

V/agenspel
Land pver zand wedstrijd
Maak kennis met tennis

Kermlsbal

Voetbal Gemeonte~raiddenst.

19aug Zoraeravondbridge" Finale
25aug PvdA fraktiecoram, Gemeentehuis
26aug S.O.S. kledingaktie
29a'ug -llsept Koningin V/ilhelraina Fonds
3sep Sparta V/andeldag
3sep Spreekuur B en V/ .
Bsep NUT Ledenvergadering + ANV/B film

15sep'PvdA"ledenvergadering,Broeker Huis
13okt NUT Nepal dia's

3nov NUT Peter Faber

3nov Zangkoor Uitvoering

==SPREEKUUR==:

====(

Het raaandelijks spreekuur van BurgoraeOster
en Wethouders is op 1 aug. a.s. om 19.00 uur|
De Erven 2. Zitting heoft deze keer de heor
Honingh.

==VERSCHIJNINGSDATUM:==:

De volgende Broeker Gemeenschap komfuit op
18 augustus en daarna'om de 1^ dagen.

DROEKER GEMEENSCHAP"

Rodactic adres modedGlingenblad:
Mevr. A, Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==BESTE VRIEND.EN==.

Nu hot edit zover is, nu mijn vrouw en ik
de praktijk definitief in handen van onzo
opvolgers hcbben gegeven, voelen v/e ons toch
wat raeer ontrodderd dan wij verwacht- hadden.
.>\an de andere kant beginnen we al oen beet
le to genioton van onze pasverworven vrij-
heid, V/e kunnen op ons gemak eten, als er-
gens eon telefoon rinkelt hoeven v/e, niot
raeer motoen op te springen en als wo Sens
-Vi/at_l^ter—op-v/ill-on—sf-aan -kan dat ook.
V/iJ "v/ar'en zeer bndor de indruk va'n het af-
scheid 'dat. U op 2 juli voor ons hebt ver-
zorgd. Het was voor ons allebei een heel

fijne dag, v/aaraan v/e de rest van ons leven
mot veel voldoening terug'zullen denken. Het
receptiebook bevat zoveeX prachtige foto's
van mw. Drijver dat we de gezichten .van de
mensen nooit zullen hoeven te vergeten.
De goschenken die pns v/erden aangeboden pas-
sen procies bij onze relatie met onze vroe-
gere praktijk: licht en warmte zullen de
lamp en de allesbrander in onze nieuw.e wo-
ning verspreiden.
Het ga jullie allemaal goed, iedereen is wol-
kom op de Stadswoide I6 in Hindeloopen.

G.A.J. den Hartoog- van IJzerloo
C. den Hartoog

==AFSCnEID DOKTER EN MEVR.DEN HARTOOG==

Zatordag 2 juli j.l is een bijzonder succes-
volle dag gcwoost. De reccpties in Uitdam,
Zuiderwoude en Bpoek werden zeer druk bezochi

In Uitdam heoft men in goed overlog met het
bestuur van do Broeker Geraeonschap de reoep-
tio en do kado's zelf geregeld, De bevolking
bood dokter den Hartoog een schilderij van de
Uitdamraer haven in de oude situatie aan ter-

wijl z'n vrouw naast het boGkot bloemen ook
nog oen plantenbon ontving. Samen kregeh ze
nog een bos paling uit onverdacht water.-"'
Naast de recepties kon van de ruinie bijdrage
'uit de kernen Zuiderwoude- en Broek het echt-

paar den Hartoog nog enkole kado's worden
aangeboden t.v/. een fotoreportagc van de
recepties, een olielamp, een goede alles
brander en samon met het NUT, waarvan hij
diverse jaren voorzitter' is gev/eest, het 2- •
delig boekv/erk "Staand want". Het bestuur
van de B.G. dankt een ieder voor de steun

cB.n het welslagen van dit afschoid. ====




