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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN V<\N DE STICKTING BROEKER GEMEENSCHAP*

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

^ ==AGENDA== I
^t/inl2aug Feestweek {
^aug Disco L.O.L. in het Jeugdhuis j
3aug Fietstociit Sparta - S.D.O.B, j
6aug Spreekuur B en W |
7aug Bejaardensoos Ouderendag |
7aug Bridgen j
3sep Spreekuur B en W i

_ -»fe»VERSGHUNINGgDATA== ' - j
In verband met de vakantie komt de Broeker j
Gemeensohap op de volgende data uit: j
16 augustus, 30 augUstus en daarna weer om • j
de Ih dagen. . j

==SPREEKUUR== j
Het maandelijks spreekuur van Burgemeester j
e.r^*^eth,ouders is op 6 augustus a.s. ora 19.00|
uui-, De Erven 2, Zitting heeft deze keer de !
heer Koppenaal. j

j

==GROENE KRUIS== i
Hiermede maken wij de uitlotingscijfers be- ;
kend van de obligatielening van "Het Groene j
Kruis" te Broek in Waterland. De loting i
heeft plaa,tsgevonden op 25-6-'84 ten over- !
staan van Notaris Uyt den Bogaard te Edam, i
Hieronder volgen de letters en nummers v/elkel
zijn uitgeloot: A t/m J nrs. 15 - 9 - 83 - |
11 - 6. De obligaties kunnen ter verzilve* j
ring worden aangeboeden bij de RABO bank !
alhier. |

==HOOIPEILEN==

De vrijwillige brandweer verzorgt de hooi- |
peilingen in de gemeente Broek in Waterland.j
Bij hooibroei of vermeende hooibroei kunt u j
de melding doen bij: J«. Nierop, commandant, j
Molengouw 23i tel. l406, b.g.g. gemeente- j
huis, afd. financien (J.G.A.Regeling) tel. [
1625 of alarmcentrale tel. 3232, b.g.g. j
075 - 323232. I

^4iC0LLECTE== I
De collecte voor "Geef 's voor diabetes" '•
heeft in totaal f 861.05 opgebracht. T.w.
in Broek f 754.90 en in Z'woude f 106.15*

Redactie adres mededelingenblad;
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren I7, tel. 1201.

g*SPARTA:.HIEnWg==

Zondag 5 aug. organisereii wij samen met
S.D.O.B. de jaarlijkse fietstocht. Afstan- ,
den: 10, 40 en 75 km. Opgevin~tussen 9*00
en 11.30 uur in de S.D.O.B.-kantine.
Op 11 aug. staat de Gymnastiek vereniging
met een stand op de oudhollandse markt. Wij
gaan daar''wI3n verkopen. De opbrengst is
bedoeld vo6r''een spanbrug, deze hebben wij
nodig voor de kringwedstrijden. Wij hopen
dair U een flesje^ wijn kOTnt""~kopen, zodat on-
ze jeugd door kan blijven turnen.
Zaterdag 8 sept, gaan we wandelen langs het
strand~en""d66r~de duinen bl3'"Bergen en
Schoorl. ledereen is welkom. Deelname van-

af 5 jaar. Er wordt 5} 10 en 15 km gelopen.
De kosten bedragen tot I6 jaar / 9*-» hoven
16 jaar f 12.50. Opgeven bij mevr. Schreu-
der, Molengouw I6 en bij mevr. G. Meijer,
Hageweer l4 v66r 1 September a.s. en het
lief^t zo snel mogelijk.

==BRIDGExN==

^ridgen in de feestweeki 7 augustus. Opge-*
ven t/m maandag 6 aug. bij D.Meijn-Kwakman,
tel. 1297* Kosteh f 10.00 per koppel, aan-
vang 20.00 uur.
Nieuwe leden voor de B.B.C.•kunnen zich op
geven op 7 sept, tijdens de Alg. "^edenverg.
Daarna is er vrij bridgen,
de competitie van start.

l4 sept, gaat

==BRIDGEDRIVE==

ledere vrijdagavond t/m 3 aug wordt in het
Broeker Huis een bridgedrive georganiseerd.
Aanvang: 19*45 uur. Inschrijven bij R.Spaan
tel. 1314.

==S.D.O.B. WIL F-JUNIOREN==
Binnen de voetbalvereniging S.D.O.B. is het
plan gerezen om het komende seizoen weer
met F-junioren door te gaan. Jongens vanaf
6 jaar die graag willen voetballen^kunnen
zich aanmeiden bij G. Kouwenoord, roeker-
raeerdijk 7? tel. I6OO, We hebben er echt
nog een paar nodig.

Gevers en collectanten hartelijk bedabkt.




