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OftGAAN VAN DE STICHTING

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

==AGENDA==
2o-^26mei AVO Nederland collecte
2^mei Bridgen in het Broeker Huis
25mei Jeug(ihuis Voorhaak disco
nSmei. Raadsvergadering
47ineir9jun Collecte Rode Kruis
.31niel Bridgen in het Broeker Huis
~31niei Jeugdhuis Vrij danseh
-.Ijun OUD PAPIER
ijun Jeugdhuis Discotheek Thides
3dun Spreekuur B en W
5dun PvdA ledenvergadering
7oun Jeugdhuis Kinderdisco + Play Back Show
7jun Bridgen in het Broeker Huis
8jun ATV Opening nieuwe clubhuis
8jun Jeugdhuis Voorhaak disco

11-1^jun Avondvierdaagse
l4jun Jeugdhuis Veronica Drive-in-show
•ijyun Bridgen in het Broeker Huis
.5^jun Volgermeer voorlichting door Provincie
21jun Recreatiever• Presentatie avond
22dun Jeugdhuis Voorhaak disco
R^jun Alg.Ledenverg.Onderl.Brandw.Maatsch.,
283un Bridgen in het Broeker Huis
28dun Jeugdhuis Vrij dansen + The Tumblers
293un OUD PAPIER
293un Jeugdhuis Voorhaak disco
IjuL Spreekuur B en W
5Jul Bridgen in het Broeker Huis

IPjul Bridgen in het Broeker Huis

3-12aug Broeker Feestweek

:=OUD PAPIER==

Zaterdag 1 Juni wordt er weer OUD PAPIER op-
gehaald door~o7b.s. de Havenrakkers. Om 9-30
uur beginnen we op de Eilandweg. In het an-;
dere deel van het dorp wordt-om 10.00 uur be-
gonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
den worden meegenomen. Bij voorbaat dank.

==SPREEKUUR==

Het maandelijks spreekuur van Burgemeester
en Wethouders is op 3 juni a.s. om 19«00
De Erven 2. Zitting heeft deze keer mevr.
B. Blufpand.

==TRACHT==

In verband met ziekte van een van de spelers
gaat de uitvoering op 30 mei a.s. NIET door.
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Redactieadres mededelingenblad;
Mevr.: A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17j tel. 1201.

==VERSCHIJNINGSDATA==

In verband met de vakantietijd komt de Broer
ker Geraeenschap op de volgende data uit:
6 juni - k juli - 1 aug. - 13 aug. en daarnja
weer dm de 1^ dagen. U dient de copy de zon-
dag voor de verschijnihgsdatum in te leverer

:=BR0EKER FEESTWEBK=s=

Tijdens de Bro"eker Feestweek van 3 t/m 12
augustus willen we ook dit jaar het competi-
tie element weer aanbrengen. Wanneer u als
vereniging of. buurt interesse heeft om mee
te doen, belt u dan even met Trix Blufpand,
tel. 3120. v66r 1 juni a.s. '

Met de organiserende verenigingen willen we
3 Juni overleg plegen, uitnodiging en tijd-s
stip volgen nog. .

==avondvierdaAgse==
De N.W.B. avondvierdaagse zal in Broek in
Waterland worden gehouden van
juni t/m vrijdag 1^ juni. Start elke avond
vanaf"het"'Parkeerterrein Nieuwland tussen :
18.30 en 18.^5 uur. J^schryving van dins- .
dag 28 mei tot vrijdag 31 mil bij: Mevr.
v.do Vis, Aandammergouw, Zuiderwoude of
W.Drijver, Buitenweeren 17» Broek.
moeten worden: Naam, adres, postcode, ge-
boortedatum en de hoeveelste keer dit jaar
wordt meegelopen. Kosten: Personen t/m 13
jaar f 4.230 Personen~l4 jaar en ouder
Op vertoon van lidmaatschapsdiploma- 1983 va3
NHV/B of NWB genieten seniorleden een reduc-
tie van / 1.— en juniorleden f 0.73"
N.B. Kinderen van 12 jaar en jonger (behal-
ve 1.1. voortgezet onderwijs) worden zonder
begeleiding van een vplwassene niet inge- '
schreven. Komt u na 17*00 uur inschrijven?

==BILJARTEN==

Het bestuur van het Broeker Huis heeft plan
nen om in een bovenzaal een biljart tb plaa
sen. Om.enig inzicht te krijgen van de be-<
hoefte in Broek willen ze graag reakties
van liefhebbers voor b.v. een biljartclub
op te richten of andere liefhebbers van bii
jarten. Alle reakties zijn welkom.bij de
beheerder J. Spaan, tel. 131.4'.'




