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^ ^ QRjCVVAN van DE STICHTINGi BROEKER OEMEENSCHAP"
Secretariaat Soicnting "De Broker Redactie ai-res mededelingenblad:
Gemeenschap", mevr. B.Blufpand-Sinot, Mevr. A. Driover-Hoogland,
De Draai 38j tel# 3120# Buitenweeren 17, tel. 1201#

- ==AGEmk^=

^A^pr Oranjever# Toneelver. Uitdam
l^apr Jeugdhuis Vrij dansen
23apr Oranjever# Klaverjasavond
26apr Oranjever# Bridgedrive
26apr Jeugdhuis Lee Towers+Voorhaak disco
28apr Oranjever# pia's koninginnefeesten
30apr Oranjever. Koninginnefeest

2mei Jeugdhuis Kinderdisco
3inei Jeugdhuis Voorhaak disco show
^mei Dodenherdenking N.H.Kerk te Broek
7mei V/elfare verkoop handwerken

lOraei Fanfarehandwerkclub Bazar
lOmei Jeugdhuis Veronica's drive in
l^mei NCVB Creatieve avond
17mei OUD PAPIER
21raei Plattelandsvr. Cabaret "Stofvrij"
2^mei Jeugdhuis Muziek Express discotheek
30mei Jeugdhuis Vrij dansen
31raei Jeugdhuis Voorhaak disco shov/
/^/m6jun Avondvierdaagse
tTXfun Jeugdhuis Frank Ashton
9t/ml7aug Feestv/eek

==PROGRAMMA DODENHERDENKING==

4 mei 1986
om 19.^5 uur in de N.H.Kerk-te Broek

Orgelimprovisa-tie- G.#. Luitjes
Declamatie - mevr# P. van Schieveen

Orgilimprovisatie G. Luitjes

2 minuten stilte

Samenzangi Het Wilhelmus

Bij het verlaten van de kerk wordt een
schaalkollekte gehouden ten bate van het
restauratiefonds van de kerk. j

==:BIBLIOTHEEK== |
Maandag 3 mei en donderdag 8 mei is de bi- j
bliotheek' in verband met de Nationals feestj
dag 3 mei en Hemelvaatsdag gesloten# !
Dinsdag 6 mei is de bibliotheek geopend j
van 13*30 ~ 1^.00 uur en 's avonds van j

19#00 - 20.30 uur. i

==K0DEJCRUIS== - -
Vrijwillige Wlfare

Omdat wij 30 april geen verkoop prganise-
ren, staan we 7 mei op het parkeerterrein
met handwerken geraaakt door bejaarden en
gehandicapten van 10.00 -^13»00 uur# De
opbrengst is bestemd"voor""aanschaf"'van
nieuwe materialen, het brganiseren van een
gezellige middag in het bejaardenhuis, waar*
bij 00k bejaarden en gehandicapten uit het
dorp worden uitgenodigd en voqr be Rode
Kruis vakanties voor langdurig zieken en
gehandicapten. De trekking van onze huis
aan huis X2£i2^i2®"'̂ ®*"5o"'april ora 17.^00
uur in ^©"je^sttent# De^nummers van~de"
trekking koraen*'in*"de volgende Broeker Gem.#

==FANFAREHANDWERKCLUB==
j Zaterdag 10 mei houdt de fanfarehandwerk-
i ,club een yerkoopmiddag van 13#00-l6#00 u#
j jmet Rommelmarkt. V/ie nog iets te missen
j ;heeft voor de rommelmarkt kan kontakt op-
jneraen met mevr. van Schieveen, tel#1384#
jof U kunt het 's morgens op 10 mei in het
jDorpshuis te Zuiderwoude afgeven#

==S.D.O.B. in de K.N.V.B.==
Voor 't eerst in het 38-jarig bestaan is de
voetbalvereniging S.D.O.B,, ondanks de zon-
dag jolo opgelopen ohgelukkige nederlaag
van 0-1 tegen V.V.Z. uit Zaandam, gepro-
raoy/serd naar de "grote K.N.V.B." Deze pro
motie kwam tot stand als gevolg van de re-
sultaten in de hoofdklasse van de afd#

Noord-Holland §n van die in de ^e klasse
D van de K.N.V.B. Zondag a^.s# zullen de
GLADIATOREN na afloop van de uitwedstrijd
in Monnickendam op feestelijke wijze wor
den ingehaald#

==SAKOR COLLECTE==:

De jaarlijkse SAKOR-collecte t.b.y. de
kinderbescherraing heeft dit jaar het fraaie
bedrag van f 1.322,90 opgebracht, te weten
/ 1.3^3,90 in Broek , / 131,53 in Zuider-

j woude en f ^3,50 in Uitdam# Hartelijk
j dank aan zowel de guile gevers als aan de

=:s:==^ collectrices.

===SPREEKUUR=:= j
In de maand mei is er geen spreekuur van ji
Rureeraeester en Wethouders. !:
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VERKIEZINGm LEDEN TmEDE KAUm

Op "woensdagj 21 mei I986 zal van 's morgens acht uur tot *s avonds zeven uur de
stemming gehouden worden ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.

Kiesgerechtigd zijn de Nederlanders die op 21 mei 1986 18 jaar en ouder zijn,
Jongeren, die voor de eerste maal aan de verkiezingen mogen deelnemen ontvangen
een informatief boekje, getiteld Kiezen en Deten,

V88r ? mei. 1986 ontvangt u van ons uw oproepingskaart. Indien u na deze datum geen
oproep hebt ontvangen, gelieve u zich in verbinding te stellen met de secretarie
der gemeente (Kerkplein 6).

Wellicht ten overvloede T-rLllen wij u erop wijzen, dat u uw st^ dient uit te
brengen door het rood maken van een witte stip v66r de naam van de kandidaat van
uw keuze.

/^Ir kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u niet in de gelegenheid bent uw
-Stem zelf uit te brengen, b.v. wegens vakantie of ziekte. Bit zijn geen redenen

om uw stem verloren te laten gaan, want natuurlijk zijn daar regelingen voor ge-
troffen, Hieronder volgen de diverse mogelijkheden.

STEmm^ BIj VOLMACHT

a. U kunt een gezinslid, echtgenoot of
echtgenote, of een kennis die in uw
buxu?t woont en in hetzeZfde stem-
Zokaat ads u moet gaan stemmen, mach-
tigen om uw stem uit te gaan brengen.
Op de voorzijde van uw oproepings
kaart vult u uw naam in en de naam
van degene die voor u gaat stemmen.
Beiden plaatst u een handtekening.
Degene, die voor u gaat stemmen neemt
uw kaart mee naar het stembureau en
brengt tegeZiQk met zijn of haar stem
ook uw stem uit.

b, U kunt een andere kiezer, ook indien
die buiten uw stemdistrict woont,
machtigen uw stem uit te brengen.
Formulieren hiertoe zijn verkrijgbaar
ter gemeentesecretarie (Kerkplein 6).
U vult hierop uw gegevens in en de
gegevens van degene die voor u gaat
stemmen. Beiden moet u het formulier
ondertekenen en daarna moet u het zo
spoedig mogelijk terugsturen naar de
gemeentesecretarie, in ieder geval
v66r 7 mei 1986,
Aan degene die voor u gaat stemmen
"VTordt dan een volmachtlegitimatie-
kaart toegezonden, waarmee hij of
zij uw stem tegelijk met de eigen
stem kan uitbrengen.

Voor beide methodes geldt dat degene die
voor u gaat stemmen in totaal niet meer
dan twee machtigingen mag aannemen.

STEMMM JN EM STEl^BURMU NAAR KEUZE

U kunt in elke andere Nederlandse ge
meente stemmen. Bit dient u bij uw woon-
gemeente vdSr 7 mei a*s» aan te vragen.
Formulieren hiertoe zijn ter gemeente
secretarie (Kerkplein 6) verkrijgbaar.
Ea ontvangst van uw oproepingskaart be-
staat deze mogelijkheid nog tot 5 dagen
v66r de dag der stemming, U dient zich
dan met uw oproepingskaart ter secre
tarie te vervoegen,

Indien u nd 8 apriZ 1986 verhuisd bent
naar een andere gemeente, dient u zich
te vervoegen bij de gemeente waar u op
8 april woonachtig was.

Helaas is het gemeentehuis aan De Erven-
st^bureau I - niet voor iedereen goed
toegankelijk, Degenen, die een oproep
ontvangen voor dit stembtareau en op een
of andere id-jze gehandicapt zijn, wijzen
wij op de hierboven vermelde mogelijk
heid tot het staumen in een stembureau
naar keuze,

Wij denken dan vooral aan het stembureau
II in "Broekerhaven" aan De Draai 7.

POSTAGMITSCHAP OP 5 MEI Omf

Zoals u in het Informatieblad heeft kun
nen lezen is de secretarie op 8 en 9 mei
gesloten, Het Postagentschap zal die da
gen ook gesloten zijn. Op maandag 5 mei
is de secretarie gesloten, maar het post
agentschap geopend*


