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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGA^ VAN De STICIiTING DROEKBR. GEMEENSCHAP*

Se.cretariaat. Stichting "De Broeker ^ Redactie adres mededelingenblad
Gemeenschap", mevr. B. Brufpand-Sinbt, Mevr. A, Driovor-Hoogland,
De Draai 38, .tel. 3120. •Buitenweoren 17, tel. 1201.

' j ==ACT5DA==
,>^9ciei Tracht: Toneeluitvoering
, -Omci Tracht: Toneeluitvoering
il2mei P'landsvr, ;,Quiz over diverse onderw.
jl^mei Gemongd Koor ^roek in Waterland
Jl^mei Jeugdhuis: Quotazion
iPlmei N:.C.VeB,: Kreatieve avond
j2^mei Je-ugdhuis: The -Meteors
;27moi Raadsvergadering
[3Cmei Jeugd doet Leven:Jubileum Concert
I31mei t/m 7jun:Tweekamp Ilpendam-Broek
j ^jun Autotochf Bejaarden
I 3jnn PlattelandsVrouwen: Uitstapje
1 7jun K.D.S.: Excur'sie-dagtrip
I 7Jun Jeugd doet Leven: Jubileummarkt
[lOjun t/m 13jun:Avondvierdaagse
llOaug Sparta: Fietstocht
j3Caug' Sparta:Strandwandeling

I ==SPREEKUTO==
^^t maandelijks spreekuur van burgemeester
|en wethpu.ders wordt 12 mei a.s. om 19.00
|uur gehouden.(Kerkplein 6) Zitting heeft
jdeze keer mevr. van Montfrans.

i ==NEDERLANDSE HARTSTICHTING==
r *""" -- • "

iMet dank aan collectanten en gevers heeft
Ide collecte ten bate van de Nederlandse
jHartstichting in deze gemeente f 1402.23
lopgebracht.Naraens het plaatselijk comife,
i L.Doornenbal-Helmig.

I ==JEUGDHUIS==

jlv mei: Quotazion, een groep die Status
1 Quo imiteert.
;24 mei: The Meteors met als voorband Bram
i van Diemen.
iVoorverkoop bij W. van Meel, Kaarten: /8,-
jAanvang: 20.00 uur.

==PLATTELANDSVROUV/EN==

iQuiz over diverse onderwerpen.
|Aanvang: 20.00 uur. Plaats: R.K.Clubhuis
ite Monnickendam.

==JUBILEUM=:= i

Wie had dat gedacht? Fanfarekorps "Jeugd |
doe.t Leven" bestaat op 23 mei a.s. al weer I
10 jaar. In deze 10 jaar :is er veel ge~ . j
beurd en daarora v/illen we dit heugelijke- |
feit niet onopgemerkt voorbrj laten gaan., i
Het ligt in de bedoeling om -dit jubileum |
feostelijk te laten verlopen. 1
Op .30 mei - vrijdagavond - wordt in het 1
Jeugdhuis aan de Wagengouw een jubileumcon-j
cert gehouden. Op dit concert .zal muziek '
ten gehore worden gebracht, die de fanfare I
de afgelopen 10 jaar op het repetoire hoeftj
gehad. ledereen is natuurlijk heel hs-rte- |
lijk welicom op deze fee.stelijke avondc !
Op zaterdag 7. juni zal in hot Broeker Euis j
een jubileumkermis gehouden worden met velej
attracties, ook voor kinderen is deze heel i
gesch.ikt. Er zullen o.a. eon handwerkstand [
een plantenstand, een rad van avontuur en j
een touwtrekkraarapjo zijn. Verder komt er I
een speciale attraotie n.l. eon echte '
zenddemonstratie.. j
Houd deze data dus vrij, .als u geinteres- I
seerd bent. Tot' ziens op. ons jubileumfeest.|

. Het bestuur, 1

:==AUTOBEJAARDENTOCHT== j
Do bejaardentocht gaat ook dit jaar v/oor j
door, V/ilt U ons financieel steunen, dit is 1
mogolijk op rek.no. 3I.07.10.979 van de I
Rabobank t.n.v, Gomraissie Autobejaarden- j
tocht. „ , . . ^ „Namens de cominissie G. Franke, j

==:FOTOGRAFEN- OPGELET== j
' p—J

Enkole onthousiaste foto hobbyisten wrllen
graag weten of' or in Broek raeer mensen zijn |
die deze hobby met hun delen. V.'ellicht is j
het dan mogelijk bij voldoende belar.gstel- i
ling af en too bij elkaar te koraen om zo- '
doende ideeen en tips uit te v/issolen. I
Voelt U er iets voor? Informeert U dan bij 1
J.P.Mars, Kocrngouw 8, tel. 1226 of G.Goed^i
hard, Hage V/cer 1, tel. 3358. |

=:::-GEZOCHT==

Good tehuis gezocht voor iT-jarige kator, die wegens omstandighedon weg moot,
N.Glas, De Draai 36, tel. 3027«




