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BROEI<3R GEMEENSCHAP
OR.GAAN DE .STICHTING

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

==AGENBA==

3.Qmei Burgercomite Volgermeer
Jeugdhuis Rock en Funk festival

l4mei Plattelandsvr. Klederdrachten
17inei N.G.V.B, Kreatieve avond
i9raei OUD PAPIER •
19mei Jeugdhuis Disco show + Vanessa;
•0/̂ mei Plattelandsvr. Dagtrip naar de Kempen
21-27mei A.V.O. Gollecte
26rnei Jeugdhuis Play Back Shov/
26mei K.D.S. Excursie-dagtrip
27mei Herdenkingsdienst Willem van Oranje
29niei Rode Kruis Bloedgeven Monnickendam
2jun Jeugdhuis Discotheek L.O.L.
^Jun Spreekuur B. en W.
93un Jeugdhuis AVRO's Toppop

l^jun Verkiezing leden Europese Parlement
l63un OUD PAPIER
l8t/m2l3un Avondvierdaagse
263un Rode Kruis Bloedgeven, Monnickendam

:=OUD PAPIER==

Sauerdag 19 mei wordt er weer OUD PAPIER op-
gehaald door de o.I.s. Om 9*30 i^u.r beginnen
we op de Eulandweg. In het andere deel van r
het dorp wordt om 10.00 uur begonnen. Wilt U
het papier in doos, zak of goed gebonden tij-
dig buiten zetten? Ook vodden worden meege-
noraen. Bij voorbaat dank.

==PLATTELANDSVROUWEN=:=

Haandag. 1^ mei a.s. toont mevr. van Hees van
atelier GINO klederdrachten met de daar bij'
behorende sieraden. Aanvang; 20,00 uur,
plaats: Weeshuis te Monnickendam

==BURGERGOMITE==i

ponderdag -10 mei orn 20,00 uur openbare ver-
gadering van het Burgercomit6 in het ^roe-
ker Huis. Onderwerp: Volgermeer.

==WEGGELOPEN==

Weggelopen een ruwharige, bruin-zwarte tek-
kcl met rood band3'e + Ylo,oien.band, naam Kas-
per. Het laatst gezien op Koninginnedag aan
het begin van de Noordmeerweg. Koopraans,
Roomeinde 35» tel. 30^5-

•f+==GOLLEGTE HARTSTIGHTING==

De inwoners v.d. gem. Upoek in W'land heb-
hen in het Jubileum Jaar van de Ned. Hart-

JDE DROEKER GEMEENSCHAP"
Redactie adres mededelingenbladi
Mevr. Drijver-Hoogland.,
Buitenweeren 17? tel. 1201.

==JEUGDHUIS DE VOORHAAK==

Zaterdag 12 raei Rock and.Funk Festival met de
volgende bands: Ace~~"'BlrgIt""and*'the'"Mind be
hind - V/ind of Ghange - Ruth Less. Een groots
festij-n en dat kan allemaal in de Voorhaak.
Aanvang: 21.00 uur
Zaterdag 12 mei voorverkoop van Vanessa van
10.00 - 16.00 uur""aan"de'"zaal. Ledenkaart! !
Zaterdag 19 mei is het dan eindelijk zover.
voorhaak Disco Show met een optreden van
Vanessa. Aanvang; 21.00 uur.
Zaterdag 26 mei Voorhaak Play Back Show
hiervoor kan een'"ieder~zich'"opgeven"bi3 de
vlg, tel. 1661 of 1612. Tijdens de Play Back
Show treedt de zangeres ELEEN voor u op.
Aanvang: 21.00 uur

==VOLGERMEEEPOLDBR==

Naar aanleiding van de circulaire van het
Burgercomite heeft het gemeentebestuuf .'er be-
hoefte aan mee te delen, dat van haar kant
beslist geen instemming is te verwachten
voor het eventueel met afval aanvullen van

de stortplaats. Op eigen verzoek heeft het
Burgercomite een vergadering van de ambte-
lijke kerngroep bjjgewoond. De in deze groep
zitting hebbend^ ambtenaren hebben alterna-
tieven gezocht voor egalisatie met zand,
waarbij als mogelijkheden slib en afval wer-
den genoemd. Bij dat afval denkt men dan niet
aan h^isvuil uit Amsterdarao Door geen enkele
bestuurder is deze gedachte nog overgenomen
en het is ook niet te verwachten, dat men
dat doeto .De alternatieven worden zuiver in
het kader van de ambtelijke voorbereiding
bezien.

==DE OVERHAAL==

"De Overhaal" basisschool te Zuiderwoude. In

de week van 1^ t/m I8 mei kunnen nieuwe leer-
lingen worden ingeschreven op de navolgende
tijden: ma,di,do,vr:l6.00-l6.30 uur en wo.
12.13 -12.43 uur. Telefonisch onder school-
tijd: 3291) na schooltijd: 1237. Wie zich
graag wil orienteren ra.b.t. het onderwijs,
zoals dat aan deze school wordt gegeven, kan
vanaf heden terecht onder schooltijd zonder
nadere aankondiging.

Stichting het record bedrag van f 1773.40 bij
Zuiderwoude /2l4,70 en Broek /1417.30. Met ve

een gebracht. Te weten: Uitdam /l4l.40,
el dank aan gevers en collectanten.





==:EUROPESE. VERKIEZINGEN==

Op donderdag, juni a.s. van 's morgens acht uur tot 's avonds
zeven uur zal de stemming gehouden worden ter verkiezing van de
Nederlandse leden van het Europese Parlement.

Indian u op 1^ Juni a-s, niet zelf in deze gemeente kunt stemmen
of niet zelf naar het stemlokaal kunt gaan, zijn er enkele moge-
lijkheden om ergens anders te stemmen of een ander te machtigen
uw stem uit te brengen, en wel:

1. U kunt in elke. andere Nederlandse gemeente stemmen. Dit dient
u bij uw woongemeente v66r 30 Riei a.s. aan te vragen. Formu-
lieren hiertoe zijn bij de secretarie der gemeente -Kerkplein 6-
kosteloos verkrijgbaar. ^ ontvangst van uw oproepingskaart be-
staat deze mogelijkheid nog tot 5 dagen v66r de dag der stem
ming. U dient zich dan met uw oproepingskaart ter secretarie
te vervoegen.
Indian u na 2 mei 198^ verhuisd bent naar een andere gemeente,
dient u zich te vervoegen bij de gemeente waar u op 2 mei woon-
achtig was.

2. Tot 30 mei a.s. kunt u bij de gemeente - bureau verkiezingen-
aanvragen om bij volmacht te mogen stemmen, indien u zelf niet
kunt stemmen en uv/ stem door een ander wilt laten uitbrengen.
Dit is alleen nodig wanneer u iemand wilt machtigen die verder
weg woont en dus niet in hetzelfde stemlokaal als u moet stem-
men. De aan te wijzen gemachtigde moet zelf bevoegd zijn om te
stemmen en hij mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemach
tigde aanvaarden,

3. U kunt voor uzelf laten stemmen door een kiezer die op 1^ juni
in hetzelfde stemlokaal gaat stemmen als waarvoor u een oproep
hebt. U behoeft dan alleen maar de voorkant van uw oproepings
kaart, die u uiterlijk 30 mei 198^ ontvangt, in te vullen en
te ondertekenen. Ook de gemachtigde moet de kaart dan onder-
tekenen. Deze neemt vervolgens uw kaart mee naar het stemlokaal
en brengt uw stem tegelijk met de eigen stem uit. Dit is verre-
v/eg de eenvoudigste manier, terwijl op deze wijze nog tot op
de dag der verkiezingen een volmacht verstrekt kan worden.

De verkiezingen en de gehandicapten

Helaas is het gemeentehuis aan De Erven niet voor iedereen even
goed toegankelijk. Degenen die een oproep ontvangen voor dit stem-

^ bureau - stembureau I - wijzen wij op de mogelijkheid elders te
kunnen stemmen. Door uw oproepingskaart aan de secretarie der ge
meente - Kerkplein 6 - aan te bieden en te laten wijzigen in een
"Kiezerslegitimatiekaart" - tot. uiterlijk 8 juni 198^ - is het
mogelijk ook in een ander stembureau, waarbij vooral gedacht wordt
aan stembureau II in "Broekerhaven" aan De Draai 7» uw stem uit
te brengen.

Oproepingskaarten

Zij die na 30 mei 1984 geen oproepingskaart hebben ontvangen,
dienen zich in verbinding te stellen met de secretarie der ge
meente, Kerkplein 6, tel. 1631*


