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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING DROEKER GEMEENSCHAP*

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", raevr. B, Blufpand-Sinot,
De Draai ^8, tel. 3120

==AGENDA== '

2!^, 27mei AVO collecte
26inei Jeugdhuis Play Back Show
26.rriei K.D.S. Dagtrip-excursie
27mei Herdenkingsdienst Willera van Oranje
29fflei Rode Kruis Bloed geven; M'dam
29mei Raadsvergadering
2jun Jeugdhuis L.O.L. disco show
4jun Spreekuur B en W
93un Jeugdhuis AVRO's Toppop

123un Recreatiever. buitengewone ledenverg.
l4jun Verkiezingen Europees Parlement
l^jun Uitv. Jeugd doet leven + Recreatiever.
iSjun K.D.S. fietsen door 't Twiske
iSjun CUD PAPIER
l8t/m21jun Avondvierdaagse
260un Rode Kruis Bloed geven; M'dam

2oul Spreekuur B en W
73u1 GUD papier

=====

==SPREEKUUR==

Het maandelijks spreekuur van Burgemeester
en Wethouders is op ^ Juni a.s« ora 19-00 uur
De Erven 2. Zitting heeft deze keer de heer
Krijgdman.

==BROEKER FEESTWEEK== .

Tijdens de Broeker Feestweek van k t/m 12
augustus willen we, na de geslaagde poglng
van vorig jaar, 00k dit jaar het competitie
element weer aanbrengen. Wanneer u als ver-
eniging of buurt interesse heeft om mee te
doen, belt u dan even met Dirk Breeder,3032*
===== v66r 1 juni a.s. ====

==VERSCHIJNINGSDATA==

In verband met de vakantietijd komt de Broe
ker Geraeenschap op de volgende data uit:
7 juni, 21 juni, 19 juli, I6 aug. en daarna
weer om de 1^ dagen. U dient de copy de zon-
dag voor de verschjjningsdatura in te leveren.

==BIBLIOTHEEK==

Hemelvaartsdag 31 niei is de Bibliotheek ge-
sloten, doch geopend op vrijdag 1 juni van
19.00 - 20,30 uur. Ook 2e Pinksterdag is de
bibliotheek gesloten, maar is dinsdag 12 jun^
geopend van 13-30-1^,00 uur en 's avonds
van 19,00 - 20.30 uur.

•T"

•^edactie raededelingenblad;
Mevr.. A.Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 1?, tel. 1201.

==AVONDVIERDAAGSE==
De N.W.B. avondvierdaagse zal in Broek in
Waterland worden gehouden van Maandag. I8
juni t/m donderdag 21 juni. Star^'"ellle''avond
vanaf~'EeI'"ParEeerIirreIn~Niexlwl&hd tussen
18.30 en 18.^+3 uur, Inschrijving van maan
dag 28 mei tot vrijdag~8~juni''blj; Mevr.
v.d.Vis, Aandammergouw, Zuiderwoude of VV.
Drijver, Buitenweeren 17, Broek. Verraeld
moeten worden: naam, adres", "postcode, ge-
boortedatura en de hoeveelste keer dit jaar
wordt•meegelopen. Kosten:Personen t/m 13 jr.
f 4.23-Pcrsonen 1^ jaar en ouder f 3-25- Op
vertoon van lidmaatschapsdiploma 1984 van
NHWB of NWB genieten seniorleden een reduc-
tie van f 1.*- en junior leden f 0.73-
N.B. Kinderen van 12 jaar en jonger (behalve
1.1. voortgezet onderwijs) worden zonder be-
geleiding van een volwassene niet ingeschre-
ven. Komt u na 17-00 uur inschrijven?

==RECREATIEVERENIGING==

Clubkampioenschappen JUDO om de "VVira Twee^
wielers" wisselbeker, zaterdag 26 iriei van
10.00-12,00 uur, gymzaal Havenrakkers.
ledereen is van harte welkom.

Op dinsdag 12 juni a.s. om 20.30 uur, Dorps-
straat 3? houdt de recreatievereniging een •
buitengewone algemene ledenvergadering ter
verkiezing van bestuursleden voor de vaca-
tures van secretaris en penningmeester. Le
den worden hierbij uitgenodigd hun stem uit
te brengen en eventuele kandidaten te stel-
len.

Donderdag l4 juni in het Broeker Huis een
gezamenlijke uitvoering van "Jeugd doet Le
ven" en de recreatiever. afd. Muziek en

Jazzballet.

==JEUGDHUIS "DE VOORHAAK"==

Zaterdag 26 mei o'ra 21.00 uur Voorhaak Play
Back Show met zeer bekende imitaties en een

gastoptreden van zangers Elien.

Zaterdag 2 juni, 21.00 uur,L.O.L. disco show

Zaterdag 9 juni, 21.00 uur,
disco show

AVRO's Toppop




