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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN VAN DE STICHTING

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeonschap", raevr. B.Blufpand-Sinot,•
De Draai 38, tel. 3120, •

==:AGENDA==

Jeugdhuis: Kaartavond 3

j:)E DROEKER. GEMEENSCHAP"
•Rodactie -adres modedelingenblad;
•Mevr. .A. Dr-ijver-Hoogland, •
Buitonweeren 17? tel. 1201.

29mei ^eugdhuis: Hero's drive-in-show '
3jun Film "Leven met de belt"
^jun Jeugdhuis: Vrij dansen voor iedereon
5jun OUD PAPIER ...
3jun Jeugdhuis: Marlboro disco-show

•T-

-•^piDERZE5SPEL=:=
fOp 23 en. 26 jifni a.s. vinden in Dronten de
tolevisieopnamen plaats door do NCRV van
het Zuidorzoospol, waaraan Bpook in Water-
land samon met 11 anderc gomeenten deol-
neomt, waarria op 2, 3 en 10 juli a.s. de
uitzendingen op de tclcvisio plaats vindon

^jun Jeugd doet Levon:Conc. N.ft.KerkjBroekj Op 2 en 3 J^li de voorrondenj op 10 juli
8jun t/m lljun Avondvierdaagse Ide finale. Gespoeld wordt in 2 poulos van
8jun F.V.d.A.:Bestuursvorg. Kingma ^ 6 gemeontcn. Brook iii Watorland zit in de

lOjun Verg.Begl.Comm,"Beschermd Dorpsgez.";eorste poule samen met Hoorn, Monnickondara
lljun Jeugdhuis: Kiiiderdisco '
12jun Jeugdhuis:Videodiscotheok L.O.L.
l8jun Jeugdhuis: Kaartavond ^ '
19jun Jeugdhuis: Bintangs
24jun P.v.d.A. fraktiecoram.Broeker Huis
26jun Jeugdhuis:Discothoek "De Voorhaak"
30jun Jeugd doet Leven:Openluchtconc.Uitd.

6aug t/m 13aug Broeker Feestweek
l^iaug Oudhollandse markt • •

==SPREEKUUR==:

Het maandelijks spreekuur van Burgemoester
en Wethoudors is op 7 juni a.s. ora 19*00
uur, De Erven 2. Zitting heeft deze kee'r
de heer Kingma.

==OUD PAPIER==

Zaterdag 5 juni a.s, wordt er_ ,weer OUD Pa-( lange telovisieervaring .za.'n stcden-
pier opsehaald door de o.r.s-. Om 9.30 uur I krijgt u nu de
etarten' wo weor op dd Eiiandwog. Vftlt u I Kaarton zijn yorkrijgbaar, vanaf 3
het papier tiidig buiton zetten? I Kabobank on aan do balio

j van do gemeontesocretario. Voor de opna-

==OUD HOLLANDSE KAI?KT== """" I men (tweo) van vrijdag 25 juni bedraagt .
Zatordae lA- aug. a.s. is or woor eon oud- do ontrooprias / 7-50, voor do opnamo van
hollandso markt in Broek in Watorland. i„_ I z^td^dag 2fi .juni (finale) / 5.-. Goof do
dien u interesse heeft voor oen marktkraam
en geen inschrijfforraulier heeft ontvangen
kunt u dit het liefst voor 1 juni a.s. op-

==VERSGHIJNINGSDATA==
In verband met de vakantio en het torug—•
lopen van copie in de zomcrmaanden, ver-
schijnt het modedelingenblad van de Broe
ker Gemoenschap op de volgende. data:
10 juni - 8 juli - 5 aug. on daarna weor
om de l4 dagcn. Copie diont zondagavond i Het '^cugdhuis "Do Voorhaak" organiseert op
voor do vorschijningsdatum ingcleverd tc zijiji 4juni.a.s. VRIJ DANSEN voor iodereon! ! !

^ Aanvang 21,00 uur, entree f 2.50 p.p.

1Medemblik, •V/erycrshoof en V/ieringen. Do op-
jname van de 1 poule is vrijdag 25 juni van
116.00 tot 17*30 uur in Dronton, om 19*30-
(21.00 uur volgt do opnarae van poule 2.Za-
jterdag 26 juni van 19*3,0 .tot 21.00 uur
j wordt. de finale opgenomdn, v/aaraan do 3
I eorst geplaatston van iedere poule docl'ne-
jmen. Op dit moment wordt door trainer H.
j Lebrun en captain Chr.Klein mot de ploeg
I kcihard getrand voor een optimaal resul-
j taat en neemt u aan dat dat noodzakelijk i*s
I Gestreefd wordt uiteraard naar plaatsing
I in de finale. Dat optimale resultaat kan
jalleen bereikt worden als een groto sup-
! portcrsschare uit B^oek onze ploeg bij de

opname door hun aanwozigheid steunt, Als u

ploog van Brook uw steun in Dronten.

==:OVERBLIJFGELEGENHEID==

De stichting "OverblijfgclogonhGid" zoekt
geven bij mevr. B.Blufpand-Sinot, De Draai | per 23 aug.a.s. con vaste kracht m/v die
38, tel. 3120. i het'leuk vindt om tegen betaling, tussen

1200 on 13*15 uur met eon groep van + 20
kinderon over te blijven. Bij voorkour k x
per week, Er is tor assist.entie altijd een
oudor aanwezig. Inlichtingen: Holaen Bloo
mers-, tel. 1615 of Inoko Klijn, tel. 1984.

==JEUGDHUIS=:




