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BROEKER GEMEENSCHAP
OI^AAN VAN DE STICHTING JDE DROEKER GEMEENSCHAP'

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

==AGENDA==

l^*^gt/m23sep expositie B.H. :E.Bohlander
t/uiJL7aug Feestweek
22aug' Dorpsfeest Uitdam
23aug Dorpsfeest Uitdam
26aug SDOB-Volendain 1 (amat.) KNVB beker
30aUg Sparta Strandwandeling
13sep Jeugdhuis Thide's drive in show

==PF1LSERBRUG AFGESLOTEN==

26 en 27" augustus is de Pelserbrug (brug in
de Eilhndweg) afgesloten. Dit geldt voor de
gehele 48 uur, dus 00k de nacht tussen deze
twee data!

==GYMVER.SPARTA=:=

Wie gaat er met G.Y. Sparta mee wandelen?
Zaterdag 30 aug. a.s. organiseren wij weer
onze. straiidwanSelxng. U kunt 3-10-of 13 km.
v/andeIen7~Geef~tJ~snil op, want vol is voll
G3j4s^Meijer, Hageweer l4, tel. 1963*
Mev ingang van raaandag zijn de gymlessen
weer begonnen. Op alle lesuren kunnen er nog
leden bijI
maan 13-45-1645 u, dames 40 jaar e.o.
dins 13-43-16.43 u meisjes 6-7 jaar

16.43-17-43 u meisjes 8-9 Jaar
17-43-18.43 u meisjes 10-11 Jaar
18.43-19-^3 u meisjes 12 Jaar e.O.
19-43-20.43 u dames 18 Jaar e.o.

~ 2Dv43-21.43 u dames
dond 20.00-21.00 u dames/heren trimmen
De lessen van de vrijdagmiddag (kleutergr.
en selektie meisjes) zijn verplaatst naar
de donderdagmiddag- De kleuters hebben hun
turnuurtje van 13-43-16.43 uur!l!
Komt u eens kijkne in de gyrazaal,Nieuwland.

==S.D.O.B.==

Dinsdag 26^aug. a.s. neemt SDOB voor het
eerst sinds^haar bestaan deel aan het KNVB
Beker Toernooi. De eerste wedstrijd is tegen
Volendara~l*"amateurs, dit ziJn de mannen van
Frank Kramer, u alien welbekend. SDOB speelt
thuis.

===== ==SPREEKUUR POLITIE=:= ====
ledere zaterdagmiddag houdt de politie tus
sen 14.00 en 16.00 uur spreekuur in het
postbureau aan het Nieuwland 37» tel.1294.

Redactie mededelingenblad:
Mevr. A, Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17i tel. 1201.

• ==BR0EKER MARKT=:=
De "Stichting Gered Gereedschap" doet een
een beroep*"op"'u7~Heeft~U nog oud en over-
tollig gereedschap liggen in uw schuur of
op zolder? (land- en tuinbouwgereedschap is
00k welkom)- Zo Ja, als U wilt dat dit ge
reedschap nog nuttig gebruikt gaat worden
neemt U het dan mee naar de Broeker markt en

ggeef het af op onze stand. Dit gereedschap
wordt door ons opgeknapt en verstuurd naar
de Derde-VVereldlanden. Joop van Zwol, 1498.

==EXPOSITIE BROEKER HUIS==

Erna Bohlander.Zolang als ze zich kan her-
inneren'"tekent ze; en pas de laatste Jaren
doet ze daarnaast aquarel. Haar onderwerp is
bijna altijd mensen en daarbij gaat het haar
niet om het plaatje maar v46l meer om de we-
reld erachter. Sinds zij kinderen heeft hou-
den deze haar letterlijk en figuurlijk ze6r
bezig zoals uit verschillende werken zal
blijken. Op de vraag of ze met een zekere
regelmaat tekent of schildert antwoordt ze:
"0, nee, er ziJn periodes dat Je'denkt, ik
sta met m'n rug tegen de muur; hier is mijn
plafond bereikt. Er komt dan 00k niets uit
miJn handen. Dan... ineens gaat het weer
fantastisch! Het is een soort golfbev/eging."
Het werk van Erna is te zien van I6 augustus
t/m 29 September.

== POLITIE==

Gevonden voorwerpen

- een sleutel,merk Lips nr. 303 aan sleutel-
hanger met opschrift Damco
- een sleutel aan een wit plastic label in
de vorm van een T shirt

- een bromfietssleutel merk Honda

- een leesbril

- een sleutel nr. 2

- kinderfiets, grijs, merk Europ
- 4 "fiat" sleutels aan een ring
- crossfiets BMX, kleur rood
Verloren voorwerpen

- 6 lipssleutels aan ring
- 1 plastic tas,inh, zwembroek, handdoek,
korte broek, onderbroek
- v;itte plastic tas, inh. luchtbed, lege
•portemonnee, korte surfbroek =s===:




