
22 mei I986
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UITDAM Ml

PRC3AAN VAN DB STICHTING
Secretariaa^ Stichting "De Broeker
"SBTne-enschap^i^ mevr. B.BlufpSnd-Sinot,
De Draai 38} tel. 3120.

==AGENDA==

-j3^ei Jeugdhuis MU25iek Express iscotheek !
"c.^mei IJsclub extra ledenvergadering i
30mei Jeugdhuis Vrij dansen |

2jun Spreekuur B en W I
3^/m6jun Avondvierdaagse
6jun Jeugdhuis Frank Ashton

l^jun K.D.S. Excursie dagtrip
21jun OUD PAPIER

9t/ml7aug Feestweek

==VERSCHIJNINGSDATA==

In verband met de vakantietijd komt de
Broeker Gemeenschap op de volgende data uit
5 juni - 3 juli - 31 juli - augustus
en daarna weer om de dagen. U dient de
copy de zondag voor de verschijningsdatura
in te leveren.

==SPREEKUUR -B en W==

C maandelijks spreekuur van B en W is 0|p
2 juni a.s. om 19*00 uur, De Erven 2. i
Zitting heeft deze keer de heer Kingraa.

==VAKAWTIEBONNEN==

Vrijdagavond 23 niei van 19*00 - 20.00 uur
is er gelegenheid om het R.B.S; in te le
veren. P. Kooyman, De Vennen 13*

=-AVONDyiERDAAGSE==

Tot en met 23 mei kunt u nog inschrijven
voor de avondvierdaagse bij; \V. Drijver,
Buitenweeren 17} Broek of T.v.d.ViS} Aan-
damraergouw, Zuiderwoude. Er wordt gelopen
van dinsdag 3 jiini t.e.m. vrijdag 6 juni.
Start tussen I8.3O en 18.^5 uur vanaf het
Parkeerterrein aan het Nieuwland.

•==BROEKER FBBSTWEEK==

Tijdens de Broeker Feestweek van 9 t/ra 17
augustus willen vie 00k dit jaar het oompe-
titie element -»'eer aanbrengen. Wanneer u
als verenigii-i^.-of buurt interesse heeft om
mee te doen, belt u dan even met Trix Bluf-
pand, tel. 3120, graag voor 1 juni a.s.

==SPREEKUUR POLITIF==
ledere zaterdagmiddag tus;. .n l4.00 en ••
16.00 uur,Nieuwland 37} tel. 129^* !

no. 927

JOB DROBKER. GEMEENSCHAP"
Redactie mededelingenblad:
Mevr. A# Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

"^=OgDHOLLANDSE MARKT==- "

Op zaterdag I6 augustus a.s. organiseert.
de Broeker Gemeenschap weer een oudhol-
landse markt op het Kerkplein en langs
het Havenrako De, markttijden zijn van
10.30 - 16.30 uur. De prijs van een markt-
kraam is / 50.—* I® brieven aan de vaste
kraarahouders zijn de deur al uit. Mensen
die 00k belangstelling hebben voor een.
kraam, kunnen contact opneraen met mevr.
Blufpand, DO Draai 38, tel. 3120i dit
geldt alleen voor diegenen die geen brief
hebben gehad. De Broeker Feestweek is
van 9 t.e.m. 17 augustus.

==IJSCLUB;==:

Op maandagavond 26 mei I986 houdt Ijsclub
Broek in. Waterland een algemene-ledenver
gadering in het Broeker kuis. Aanvang:
20.00 uur. Agenda:1.'Opening. 2. Notulen
vorige vergaderlng. 3* Bestuursvoorstel
tot aankoop van de schuur tegenover Leet-
einde 8 en 10, alsmede tot het aangaan van
een lenihg voor een deel van de aankoop-
som. Bestuursverkiezing. Het bestuur
stelt voor Jaap Blakborn te benoemen tot
penningmeest.er (voorheen secretaris) en
Teun Steenbeek tot sekretaris (voorheen
geen bestuurslid) • Tegenkandidat.en aanr .. .
melden tot de aanvang van de vergadering.
5., Sluiting.
Ten slotte wil het. ijsclubbestuur graag in
contact komen met mensen,die film- of vi-
deobeelden bezitten van de land-pver-za,nd
wedstrijd. Even een belletje naar Jan v.d.
Snoek (1^5^), Teun Steenbeek (31^7) of
Jaap Blakborn (3175), indien u iets heeft
en bereid bent het te laten kopieren.

==:GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN==:
afhalen bij de politie

verloren

4 sleutels aan"'ring''met Peugeot hanger
verzekeringsplaatje voor bromfiets FFW-

, 056
gevonden

hoesje voor zonneSril Polaroid
parapluie, kleur blauv/ met rood/wit

hoesje




