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BROEKER GEMEENSCHAP
OR.GAAN VAN DE STICHTING JOE BROEKER-GEMmSSCHAP'

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

^ ==AGENDA==
1..3P OUD PAPIER
Isep Jeugdhuis Voorhaak discoshow
3sep Klaverjasver. begint weer
3sep Spreekuur B en W
4sep Raadsvergadering
6sep Jeugdhuis Knutselen
7sep B.B.C. ledenvergadering
7sep Jeugdhuis Kinderdisco
8sep Jeugdhuis Balance + Voorhaak disco

llsep Bejaardensoos begint weer
13sep Jeugdhuis Knutselen
13sep NUT Alg. Ledenvergadering
14sep B.B.C. Aanvang corapetitie
13sep Jeugdhuis Lee Cooper Discoshow
22sep Jeugdhuis Voorhaak discoshow
25sep Rode Kruis Bloedgeven Monnickendam
28s3p Jeugdhuis Vrij dansen
29sep Jeugdhuis Lois Rodeo Show+Mech.Stier

Jeugdhuis Kinderdisco
6uKt OUD PAPIER

6okt Jeugdhuis De Voorhaak disco show
ilokt NUT Astrologie
lOnov Gemengd Koor Concert

^=SPREEKUUR==

Het maandelijks spreekuur van Burgemeester
^?n Wethouders is op 3 September a-s. om
19.00 uur, De Erven 2. Zitting heeft deze
keer mevr. Blufpand.

==0UD PAPIER==

Zaterdag 3 September wordt er weer OUD Pa-
PIER opgehaald door o.l.s. De Havenrakkers.
Om 9»30 uur beginnen we op de Eilandweg. In
het andere deel van het dorp wordt om 10.00
uur begonnen. Wilt u het.papier in Doos, zak
of goed gebonden tijdig buiten zetten? Bij
voorbaat onze hartelijke dank.

-r=t^-KLAVERJASSEN==

De klaverjasver. K.B.W. gaat maandag 3 sept
weer beginnen in het Broeker Huis om 20.00
uur. Nieuwe leden zijn van harte welkora.

= =RESTAURATIE C0MM.N.H.KERK==^

Hartelijk dank aan alien die spontaan onze
loten kochten voor de restauratie van de
kerk. Alle prijzen zijn inmiddels thuisbeaorgdj

Kedactie adres mededelingenblad
mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==T.T.SPARTA==:

T.T.Sparta is weer een nieuw seizoen begon-
nen. Elke maandagavond is er trainen voor de
wedstrijdspelers en elke woensdagavond is er
rekreatie-tafeltennis. ledereen is dan van
harte welkora, ook als u nog nooit een bal-
letje hebt geslagen. Korat u vrijblijvend
woensdagavond in de gymzaal eens kijken en
meespelen, all^^n of met uw man, vrouw,
vriend of vriendin. De tijden zijn van 20.00
tot 22.00 uur. Inlichtingen bij: W. Buster,
tel. 1823

==NIEUWS VAN DE BEJAARDENSOOS^^

Na een geslaagde roramelmarkt op het terrein
van de fam. Goedmaat tijdens de Oud Hollandse
markt nu weer enige mededelingen. De trekking
van de verloting ten bate van de soos en de
steenwerpersclub is 1^ dagen uitgesteld aan-
gezien nog niet alle loten zijn verkocht.
(Verkrijgbaar bij het bestuur) Uinsdag^ll
September a.s. starten we weer met onze v;e-
kelijkse soosmiddag in het Broeker Huis.
Heeft u de leeftijd van 55 jaar of ouder
sluit u dan gezellig bij ons aan. De bedoel-
ing is om in de eerste week van September nog
gezamenlijk een dag op stap te gaan, de heer
Nierop is er druk mee bezig. U hoort er nog
van. Van 22 - 29 sept, gaat onze reisclub
naar Domburg, er zijn nog enkele plaatsen
over. Gaat u mee? Inlichtingen bij het be
stuur, tel.1218 of 1806,

==GEMEENTELIJKE HERINDELING==

in de vorige Broeker Gemeenschap schreven wij
dat u een bezwaarschrift kunt indienen tegen
de herindelingsplannen van de provincie.
Tot 6 September 198^ mag u uw bezwaarschrift
indienen bij: Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, Dreef 3 te Haarlem. De zelfstandig-
heid van Broek in Waterland staat op het
spel!!l Het is daarom belangrijk dat er bij
de provincie v§6l (heel veel) bezwaren wor-
den geraaakt. Als er imraers veel bezwaar-.-
schriften worden ingediend zal dat zeker in-
druk maken bij de provincie ( en later bij
de Tweede Karaer)

MAAK BEZWAAR TEGEN DE HERINDELINGj_££j_




