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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3A/iN VAN DE STICHTING DROEKER GEMEENSCHAP"

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

^ ==AGENDA==

lljun "Oud Broek", ledenvergadering
13jun K.D.S. excursie-dagtrip
13jnn Jeugdhuis:De Polle Eduard Band
l^jun IJsclub:Fietstoertocht 30-"60-100 km
15jun-l8jun Avondvierdaagse
20jun Oud papier
24jun P.v.d.A. Fraktiecomm. vergaderlng

7aug t/m l6aug Broeker ^eestv/eok

==IJSCLUB==

Nu de schaatscn dik in het vet op zolder
liggen, is het nooit weg om anderszins
iets aan de conditio te doen. Daarom orga-
niseren v/e een fietstoertocht op zondag
Ih juni i.s.m. Ilpondam. De afstandon zijn
30 - 60 - 100 km met respektiovelijk Kwa-
dijk - Graft/Dc Rijp - Opraeer als verste
T^^ten. U kunt zich vanaf 9.00 uur tot
l*+.00 uur. Inschrijven in het Broeker Huis
Het inschrijfgeld bedraagt twee pick als
u een herinneringsvaantje wenst, anders
f I.--. Als u zondag uw fiets meebrengt,
krijgt u van ons cen routebeschrijving.

^=GR0ENE KRUIS==

Op 7 mei 198I ig ton ovorstaan van not§.~
ris Uyt den Boggard te Edam bij gehouden
loting van obligatios van "Het ^roene
Kruis" te Broek in Waterland do volgende
sorie letters on cijfers uitgcloot:

A t/m J cijfers 10-3-89-19-69

De schuldbewijzen van de uitgelote obliga-
ties kunnen ter verzilvering worden aango-
boden bij de Rabobank to Broek in Water-
land. Hummers uitloting I980 zijn:
A t/m J cijfers: 87-79-84-5-73

==A.V.O.COLLECTE==

De totale opbrcngst van de A.V.O. collecte
bedroeg f 902.29) waarvan f 147.35 van
Zuiderwoude en f 52.80 van Uitdam. Allo
collectanten on goode gcofstors hartelijk
dank.

.1

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

=:=BIBLI0THEEK==

Tijdens do zomervakantie (29 juni t.e.m.
6 augustus) vervalt de middaguitlening.
's Avonds wordt or op maandag en donder- •
dag uitgolcond van 19.00 - 20.30 uur.

==TEKENV/EDSTRIJD==

In hot kader van de 23:.oeker Foostwook I98I
organisoort de -^roeker Gemoonschap ocn to-
kenv/edstrijd voor'de jeugd van 4 t/m 12
jaar. Leeftijdsgroepon: 4-5, 6-7, 8-9 en
10-11-12 jaar. Ondorwcrp:Broeker Feostweok

Inlcvoron van 1 t/m 7 aug. bij mevr, Bluf-
pand, De Draai 38.
Voor iodoro ingcloverdo tokening wordt oon
vrijkaartjo voor een kermisattractio ge-
goven. Zondagmiddag 9 aug. vanaf 2 uur ten-
toonstelling van de ingeloverde tekoningon
Aansluitend prijsuitroiking om half 5.

==G0NDELVAART=:=

Gondolvaart in do vroege avonduren tijdens
do Broeker Foostweek. Datum en route wor

den in het programmaboekje bekend gemaakt.
Opgeven bij mevr. Blufpand, De Draai 38,
tel. 3120. Voor do mooist versiorde boot
wordt ocn aantrekkolijke prijs beschikbaar
gestold.

==25 JAAR GEMEENTEDIEN5T^=
Op 1 juni j.l. v;as het 25 jaar geleden,
dat mevr. M.Poolman-Groot als schoonhoud-

ster van do toon niouv/e kleuterschool

"Kloutorvrougd" in dionst trad. Daarna is
ze daarnaast schoonhoudstor van hot go-
mcontehuis aan De Erven goworden. Bij het
in gobruik ncmen van hot pand Kerkploin 6
per 1 januari 1974 heoft mevr. Poolman
haar wcrkzaanhoden voor Kleutervreugd be-
oindigd on hcoft sedortdion do gohele huis-
vcsting van het gcmoontolijk apparaat
schoon gehouden. Aan dit jubileum is op
1 juni j.l. aandacht bosteod.
Ook de rodactio van dit blad biedt de ju-
bilarosse van harto haar golukwcnson aan.




