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»-stAG.!i]NDA^- =

3jun Zome: avondbridge,Broekerhuis^
^jun BROEK DE TC
3jiin Onder de Pa.:arien,
6,yu.n Spreekuur B en W
6-'19oun Collec-te Prin,
7-10jun Avondvierdaagse |
7jun Soos een dagje rond het IJsselmeer j

lOjiin ?JomeravondbridgevBroekerhuj.8,199^3 u<* |
ll.jun V'oorhaak Vrij dansen |
17j^^n 2ioiTieravondbridgei,Broekerhuis}199^3 '̂-9 j
iS.j an DUD PAPIER I

13-l^Jun Biljarttoernooi |
21,i'an Onder de Pannen "huiajes maken-' j
E^jun ^omeravondbridge:.,3roekerhuisjl9^^5 i
26jun Onder de Pannen Bloemenklnderenoptochti'
l.ju.l Zomeravondbridge,Broek6rhuis,19«^3 a.-, j
^.jul Spreekuur B en !
8,jul Zomeravoadb.r j dge^Broekerhuis •; 19o^3 '

lOjul Onder de Pannen Puzzeltocht |
I33U.I Zomeravondbridge-. Bro€'korhuj.b-;19o'-i-3 Uo j
iSjul CUD PAPIER !

I =:c:3PREEKUURr==

TM om 130.13

a rras s ingsp.rogramma

i Eei*nhardfonds

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

:=BROEK DE TORET-r IN - 4 JUI^fI.-==

Zaterdag ^ Juni om 13n^r5 uur gaat net
gebeurenl °"5ar!"~zullen de Inwoners~van Broek
in Waterlaudv Zuiaerwoude en Uitdam laten

zien dab ze niet heringedeeld willen worden;
geen grote gemeente Waterland, ri§§ Br66k in
Waberlandr. Dan hi j sen we "DE 3R0EK" in de
toren van de kerkt.

Door het blauw-groene "Blijf van raijn Broek"
vignet voor het raara te hangen kunt u laten
zien dat u tegen de herindeling bent, Bij
iedere ontmoeting tussen Broek en Ilpandam
in het kader van de Tweekamp staat DE bak-
fiets, waar u kaarten. teksten van het
"BLI.TF VAN BROEK -LIED" en niet te vergeten
BIC'EKEN kunt verkrijgen ( u kunt natuuriijk
00k altijd iemand van de werkgroep benaderexi

IVe komen nog naar Uitdara en naar Zuiderwoude
(met broeken)> u hoort nog van ons«.«r„

Zaterdag zullen kamerleden^ pars, heel Neder
land kunnen zien dat B^oek in Waterland te^

-= : gen herindeling is, want

Ret raaandelijks spreekuur van 3 en W is op
6 ;)uni a.,Sc om 19 >00 uur, De Erven 2^
Zitting heeft burgeraeester Korjpenaalw

^=VERSCHIJNINaSDATA==

In yerband met de vakantieperiode verschijnt
de Broeker Gomeenschap op de volgende data:
.16 'juni -> 30 juni - 23 juli - 22 augustus
en daarna weer cm de dagen^, Kopie zon-
dags voor de verechijningsdatum inleveren
bij de redactie»

:==TWEEKAMP=-.

Zaterdag U juni gaat het vissen niet dooro |

Zaterdag 4 juni is het bal met momoVe de
3-mei Band en de Redt Band in de Voorhaak^

Voor het land« en waterspsktakel kunt U
zaterdag N juni tussen 13«>00 en 13930 uur
vrij inschrijven met een ploeg van ^ man/
vrouw bij Pels voor, Het spektakel begint
orn IkoOO uur.-i

OPPASCENTRALE

: ..Belt U naar mevr, D® Lillo

Oosteinde 30, tel« I67I
voor oen opgasc

DIE BROEK DIE PAST U OOK!!

===:B1ELI0THEEK==

De bifaliotheek hceft weer veel nieuwe tirels
in de uitlening opgenomen, Deze keer voor-
namelijk remans, dus lektuur voor de vakanti
Veel detectives, :('amilieroraans en science
fiction,

Ook kunt u bij ons vakantiegidsen lenen over
de landen van Eurppa.
Wilt U uw tuin nog veranderen? Kom eens
snuffelen in onze loeken over de tuin.,

openingstijden

raaandag 13c30 - 16,30 uur
199OO - 20«30 uur

dinsdag 13*30 - l^^OO uur

donderdag 13.30 - l6.;30 uur
19^00 - 20,30 uur

Leeteinde 16 (achterom)

le donderdag van de maand
wstswinkel

20,Od « 21,00 uur
Wijkgebouv/ Greene Kruis




