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ORGAAN VAN DE STICHTING »DE BROEKER GEMEENSCHAP'

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

==AGENDA==
6^n Jeugdhuis Frank Ashton

lO^^i Soos naar Buitenmuseum Enkhuizen
l^jun K.D.S. Excursie-dagtrip
20jun Afscheidsreceptie Buwalda
20jun Jeugdhuis Vrij dansen
Pljun OUD PAPIER
9t/m 17 aug Feestweek

==VERSCHIJNINGSDATA==
In verband met de vakantietijd komt de Broe
ker Gemeenschap op de volgende data uit:
3 juli - 31 juli - 1^ augustus en daarna
weer om de 1^ dagen. U dient de copy de zon-
dag voor de verschjjningsdatum in te leveren.

==UITNODIGING==
De directeur van onze basisschool te Z'woude

de heer J.G. Buwalda

wil gebruik maken van de regeling vervroegd
wLpA^eden, De heer Buwalda heeft gedurende
22' „aar zijn krachten aan onze school gew^d.
Ter gelegenheid van het afscheid dat offi-
cieel zal ingaan op 1 augustus I986, wordt
hem een receptie aangeboeden, welke zal wor-
den gehouden op
20.30 - 22.00 uuf"in~Eet*"scfiooIgeEouw aan
^e^Dorpssiraat'ti Zuiderwoude. Wij stellen
uw aanwezigheid zeer op prijs.

De medezeggenschapsraad "De Overhaal"

==BIBLIOTHEEK==
In verband met de vakanties van de uitleen-

sters moeten we het aanvragen van boeken
tot na de schoolvakantie*"^ll"'aug7T"*stop"*zet-
ten. In de schoolvakantie periode van"30""""
jurii tot 11 augustus"vervallen alle middag
uitleningen. Op maandai-''en'"donderdagavond
cordt er"*ais gebruikelijk van 19»00-20.30 u.
uitgeleend.

==COLLECTE== •
De collects voor het Ned. Astma Fonds heeft
in het dorp Broek in Waterland f 1103,33 op-
gebracht. Allen die hieraan meegewerkt heb-
ben hartelijk dank.

=fet:GEVONDEN V00RWERPEN==

-een zonnebril met zilverkleurig montuur,
=== Afhalen bi

Redactie mededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==RECREATIEVERENIGING==
Op 1^ Juni houdt de Recreatievereniging
een grote Slotuitvoering in de Voorhaak. Al
le afdelingen zijn weer van de partij. Jul-
lie kunnen genieten van Blokfluiten, Volks-
dansen, Judo, Pentjak Silat en Jazzballet.
We beginnen om 20.00 uur en om 22.00 uur
zel het podiumgedeelte afgelopen zijn. De
bar blijft nog even open. De zaal is om
19*30 uur geopend. Kom allemaal kijken naar
je broer, zus, dochter, zoon, neef, nicht,
vriendje, vriendin, vader, moeder, oom, tan-
te, of zomaar omdat het je leuk lijkt. We
heffen geen entree, maar we verloten wel
een paar heerlijke...... De opbrengst van de
lootjes gebruiken we om de kosten van de
avond te dekken. Tot zaterdag 1^ juni!

==STOP HET KLAVERBLAD==
Het komitee "Stop het Klaverblad" van de
Ver. tot Behoud van Waterland heeft een de-

finitieve versie gemaakt van het Witboek
m.b.t. de problematiek rond het kruispunt
Hellingweg (S-11)/ Broekermeerdijk. Dit Wit
boek is 29 april j.l. aangeboden aan de
nieuwe Raad van Broek. Belangstellenden kun
nen een exeraplaar bestellen (tel. 3IO3 of
1891); het Witboek wordt dan thuisbezorgd.

==JEUGDHUIS DE VOORHAAK==
Vrijidag 6 juni FRANK ASHTON + Voorhaak disco
Weer een primeur'"In''de''Voorhaak, n.l. de
Winnaar van de Soundmix Playback Show van
Henny Huisman. Aanvang; 21.00 uur.
Deze avond is tevens de laatste wat het

jongeren programma betreft, de voorverkoop
van de kaarten is gestart op Buitenweeren 3*

Vrijdag 20 juni VRIJ^DANSEN aanvang: 21.00 u.
Deze avond is voor iedereen die van stijl<^
dansen houdt, daar dit de laatste dansavond
van het seizoen is, hopen wij nog wel op
een gezellige drukke avond.

==GEVONDEN VOORWERPEN==

een bruin mapje met autosleutels voor een
Renault, een lipssleutel nr.LA I83822 en
een sleutel merk EWA nr. g60930*

de politie, Nieuwland 37#




