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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN VAN DE STICHTING JDE DROEKER. GEMEENSCHAP*

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

==ASENnA=="
/^un Jeugdhuis AVRO's Toppop
Itijun Recreatievereniging ledenvergadering
l4jun Verkiezingen Europees Parlement
l^jun Uitv.:Jeugd doet leven + recreatiever.
13Jun Jeugdhuis Kinderdisco + video show
l6jun K.D.S. Fietsen door 't Twiske
l6jun OUD PAPIER
iSt/raBljun Avondvierdaagse
19jun VVD fraktie, Oosteinde 7, 20,30 uur
21jun Kunstuitleen
26jun Rode Kruis bloedgeven
23ul Spreekuur B en W
73UI Oud Papier

3I3UI Bloedgeven Rode Kruis
kt/m 12aug Broeker Feestweek
^aug Disco L.O.L, in Jeugdhuis
6aug Spreekuur B en W

• ===VERSCHIJNINGSDATA==

I'^Verband met de vakantietijd kom.t de Broe
ker Gemeenschap op de volgende data uit:
21 Juni, 19 Juli, I6 augustus en daarna weer
om de .1^ dagen. U dient de copy de zondag
voor de verschijningsdatum in te leveren.

==OUD PAPIER==

Zaterdag I6 juni wordt er weer OUD PAPIER op-
gehaald door de o.l.s. Om 9*30 uur beginnen
we op de Eilandweg. In het andere deel van
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-
nomen. Bij voorbaat dank.

==BRIDGEDRIVE=:=

ledere vrijdagavond t/m 3 augustus wordt in
het Broeker Huis een bridgedrive georgani-
seerd. Aanvang: 19»^3 uur. Inschrij'ven bij'
Ren6 Spaan, tel. 131^.

==AVONDVIERDAAGSE==

U kunt tot en met vrijdag 8 juni nog inschrjj-
ven voor de Avondvierdaagse bij : mevr. v.d.
Vis, Aandammergouw, Zuiderwoude of V/.DriJver
Buitenweeren I7, Broek. De avondvierdaagse
v/ordt gehouden van maandag I8 juni t/m donder
dag 21 juni a.s. Start Parkeerterrein Nieuw-
land tussen I8.30 en 18,^5 uur.

Bedactie mededelingenblad:
Mevr. A« Drijver-Hoogland
Buitenweeren 17", -tel. 1201

==UITVOEBING=:=

JEUGD DOET LEVEN en RiECREATIEVERENIGING

Donderdag Ik juni a.s. vindt in het Broeker
Huis een uitvoefing"plaats, die verzorgd
wordt door de danfare "Jeugd doet Leven" en
de afd. "Muziek" en "Jazzballet" van de •'̂ e-
creatievereniging Broek in Waterland. Aan
vang: 19'30 uur, U beht alien hartelijk
welkom. Toegang gratis!!!

==GEZINSVERZORGING=:

I.v.m. een reorganisatie binnen de Stichting
voor Gezinsverzorging Waterland, zal ons
kantoor te Aoek in Waterland, De Erven I8,
tel. 1328, worden opgeheven ra.i.v. ^ juni.
Hiermede komt de bereikbaarheid van mevr,
de Graaf op genoemd adres, te vervallen,
Tengevolge hiervan kunnen aanvragen voor
hulp nu worden gedaan op ons kantoor in Vo-
lendam, Narcissenstraat 36, tel. 02993-
6^283 of op ons kantoor te Purmerend, Wa-
terlandlaan 67, tel. 02990-27327. Op beide
kantoren is er dagelijks spreekuur van
8.30 - 10.00 uur.
WiJ hopen u ondanks het opheffen van ons r;.-,:.:.
kantoor te Broek in Waterland,, van dienst
te kunnen blijven zijn.

==KUNSTUITLEEN==

Op donderdag 21 juni a.s zal van 20.00 tot
21.00 uur in de raadzaal van het gemeente-
huis de periodieke kunstuitleen worden ge
houden van werken van mevr. Marjolein Juray.
Naast het bestaande werk zal er ook nieuw
werk voor uitleen beschikbaar zijn.

==23 JAAR GETROUWD==

Op 17 juni 198^ zijn onze ouders
Jan den Rooijen

en

Rins den Rooijen-van Zaane'n
23 jaar getrouwd. Ter gelegenheid hiervan
zal er op zaterdag I6 juni a.s. tussen 19.OO
en 20,00 uur een receptie gehouden worden
in het Jeugdhuis "De Voorhaak".

Eilandweg 21
Broek in Waterland

Ivo , Ton
Jan-Kees




