
1 augustus 1985
hoi 906

uii uAM rti

OROAAN VAN DE SriCHTINCp
Secretariaat. Stichting "De Broeker
Gemeeiischap", mevr. B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120,

DPtOEKER GEMEENSCHAP"

Redactieadres mededelingenblad:
Mevr. A# Driover-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

3:t=AGMDA==

2 aug. bridge in.bet Broeker Huis
3 t/ui 11 aug. Broeker Feestweek, zie elders

dit blad
5 aug. spreekuur B & W
8 aug. spreekuur commissie huisvesting
8 aug." Vergadering conim. begeleidend

dorpsgezicht
16 aug. bridge in het Broeker Huis,finale
27 aug. Raadsvergadering
31 aug. Gjnnn.vef. Sparta, strandwandeling

9 sept, spreekuur B & W
21 sept, bibliotheek open dag

==BROEKER FEESTWEEK==

By het ronbrangen van de prograntmaboekj es
van de feestweek is dit jaar door een misver-
^^nd ie fout gegaan. Een gedeelte van de
V jtkant van het dorp(Kerkpleinkant) heeft
twee boekjes ontvangen. Een groot gedeelte
hebben wy weer terug gehaald, maar dat is niet
bij iedereen gelukt. Wy verzoeken bezitters
van twee boekjes vriendelijk, doch dringend er
den in te leveren by een van de volgende adres-
sen: W. Ent, Roomeinde 22, W.Wiedemeyer, de
Erven 6, B.Blufpand,de Draai 38.By voorbaat
dank voor uw raedewerking. Volledigheidshalve
geven wy hierby een overzicht van het feest-
programma.

zaterdag 3 aug. 10.00 uur, voetbalwedstryd
tussen de tennisvereniging en SDOB, 19.00
uur katknuppelen op het voetbalveld, 20.30 uur
Videodiscotheek L.O.L. in de Voorhaak.
zondag 4 aug. fietsenralley door Waterland,
inschrijven tussen 9,00 en 11.30 uur in de
SDOBkantine, waar ook de start, is.
maandag 5 aug. spelletjesmiddag voor de jeugd
van 4 t/m 12 jaar op het sportveld, by regen
in de trainingshal, tevens kindermarkt op het
sportveld voor kinderen van 4 t/ro 14 jaar,
aanmelding vanaf 13.00 uur. -
20.00 uur koppelklaverj asdrive Broeker Hu.is,
inschrijven tot 4 aug. bij de heer J. Spaan.
dinsdag 6 aug. Bridgedrive Broeker Huis, aan-
vang 20.00 uur, inschryven tot 4 aug. b^ P.Ent
tel.1287,G.Meyn, tel. 1297, W. Wiedemeyer,tel.
1802, M.Louw, tel.3336.
woensdag 7 aug. aanvang kermis, 19.00 vlotje

varen op het Havenrak, met een nieuwe handicap,
tevens inschryven voor de kanorace van donder-
dagavond.
donderdag 8 aug. Kanorace op het Havenrak te
organisecen door de brandweer en zeilkamp de
Turk, aanvang 19.00 uur, na afloop prysuitfei-
king in het Broeker Huis.•
vrydag 9 aug. actiyiteiten voor de bejaarden,
georganiseerd door de bejaardensoos en de steen-
werpersclub, aanvang 10.00 uur, afsluiting 16.
00 uur. 19.00 uur start Broeker Kermisloop op
het sportveld, georganiseerd door SDOB, een
stratenloop over 4j6,8, en 16 km. Groot vuur-
werk aan het Havenrak, aanvang 22.00 uur.Disco-
avond in het Broeker Huis, .
zaterdag 10 aug. Oudhollandse markt op het
Kerkplein en Havenrak van 10.30 tot 16.30 uur.
Wagenspel om 11.30,13.00 en 15.30 uur. Land
over Zandloop, start 14.30 uur, inschryven van
af 11.00 uur op de markt.Vanaf 16.30 uur op
het tennisveld mogelykheid om kennis te maken
met het tennisspel. Vanaf 21.00 uur groot Ker-
misbal in het Broeker Huis m.m.v;"Alles en nog
wat". In het Broeker Huis vindt om 16.30 uur
ook de prysuitreiking van de Land over'Zand
plaats, pryzen worden beschikbaar gesteld door
Bavaria Bierbrouweryen.
zondag 11 aug. voetbalwedstryd tussen de ge-
meente en de middenstand, aanvang 14.OOr uur.

«OPROEP=

Ingaande 1 augustus a.s.geldt voor het geineen-
tepersoneel een arbeidstydverkorting van twee
uur per week. Oradat hiervan 75% mag worden her-
bezet, worden sollicitanten opgeroepen voor
medewerker(ster). by de buitendienst(algemene
dienst en plantsoenendienst) voor 7% uur per
week. Schriftelyke sollicitaties binnen tien
dagen aan de gemeentesecretaris.

=SPREEKUUR B & W==
Het maandelykse spreekuur van Burgemeester. en
VJethouders is op maandag 5 aug. a.s.om 19.00
uur in het gemeentehuis, de Erven 2. Zitting
heeft deze keer de Heer H. Krijgsman.

=«C0MMIS6IEVERGADERING=
De begeleidingscommissie voor het beschermde
dorpsgezicht houdt vergadering op 8 augustus
a*s. om 9.00 uur in het gemeentehuis» de
Erven 2.




