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

Postgiro 17 85 66
i ===EIBLI£TH^==

I Tn -v-er.baad met de vakantiLos van de medewerk"
•sters kunt U tot September a.s, geen boeken
jmeer aanvragen^

jMet ingang van 23 Juli s-s- vervallen de
I'-middaguitleningenc Maandag 3 September a.s.
' w6rden~de~middaguitleningen v/eer hervat.
jpe avonduitleningen zijn als gebruikelijk
!maandag en donderdag van 19*00 - 20.30 uur.

( =-ZOMERAVOND CONCERT iJITDAM--^
[Faniare Jeugd doet Leven uit Broek in Water
Li/uid geeft vrijdagavond 1 Juli om 19«30 uur
Ieen zomeravondconcert biJ de Scheepskameel
te Uitdam. Dit JaarliJkse concert wordt al-
tijd met grote vreugde door de leden aan de
talrijke bezoekers gegeven op het terras van
Tante Bep en Oom Cor. BiJ slecht weer wordt
het concert binnen gegeven aan de bar-
Entree is gratis. Tot ziens biJ de

S c heepskameel«

==AFSCHEID J. de WAAL==:

"Meester'- Jan de Waal neerat afscheid var. h'~t

onderv/ijs; hij gaat met de VUT. Langs deze
weg nodigen we alle belangstellenden uit
voor een receptie ter gelegenheid van dit
afscheid op vrijdag 8 Juli a.s. van 20.00 -
21.30 uur in de school de Havenrakkers,

lokaal 7 en 8.

==FANFARE ZUIDERWOUDE==

Het Fanfarecorps Zuiderwoude geeft biJ goed
weer donderdag 1^ Juli a.s. een concert op
het Havenrak te Broek in Waterland. Het be
gint om 20.00 uur. Komt U alien luisteren,
het klinkt namenlijk heel mcoi over het

water.

Sekfetariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579
ijul Jeugd doet LeTeii^Con<rert Uil^dam
^0^1 2oniei»a.vondbTn.dge
ljul Voorhaak Kinderdd.sco —
^Jul Spreekuur B en W
6jul Recr.ver, Uitvoering Blokfluiten
Sjul Zomeravondbridge,Broekerhuis,19-^5
9d^l Fanfare Zuiderwoude, zomeravondcorLcert-

lOJul Recr.ver. Judo clubkampioenschappen.
10/^^ Onder de Pann^n Puzzeltocht op Marken
13jwii Recr.Ver. Balletuitvoering
l^jul Fanfare Zuiderwoude Concert Havenrak
15jul Zomeravondbri.djp-^e,Brr^eke>T'huis ,19*^5 "U-*
16jul OIID PAPIER
22Jul Zomeravondbridge,Broekerhuis,19<>^5
23jul-3sept Ex,Broekerhuis: J,Beetr»^J^-B^'g<xr"•
29jul ZomeravondbridgejBroekerhuis / man
laug Spreekuur B en W
3aug Zomeravondbridge,Broekerhuis,19»^5 u«
6-l^aug Broeker I'eestweek

"• 5aug Oudhollandse markt
26aug Zomeravondbridge, finale.Broekerhuis

==VERSCHIJNINGSDATA=='
In verband met de vakantie periode verschjjnt
de Broeker Geraeenschap op de volgende data:
28 juli - 23 augustus en daarna weer om de
1^ dagen. Kopie, zondag's voor de verschijn-

Inleveren bij de redactie>

rrsSPRBEKUUR B en
L .r-.ra,nB.e-1.,i.'3ks spreekuur van B en W is op

^ juli a.s, ora 19-00 uur, De Erven 2. Zit-
ting heeft deze keer de heer Doornenbal,

==OUD PAPIER=:=

Zaterdag 16 Juli wordt er weer OUD PAPIER
o^^ohaalji door de o.b.s, de Havenrakkers,
Om 9-30 uur beginnen we op de Eilandweg,
In het andere deel van het dorp wordt om
10.00 uur begonnen. Wilt U het papier in
doos, ^ak of goed gebonden tijdig buiten
zetten, Ook vodden worden meegenoraen. BiJ
voorbaat hartelijk dank^

==FANFARE ZUIDERWOUDE==

Ter afsluiting van het seizoen I987/88 geeft
het Fanfarecorps Zuiderwoude zaterdag 9 Juli
a«s. een zomeravondconcert in het Dorpshuis

'Zuiderwoude. Het concert begint om 20.00
uur en U bent alien van harte welkoml

==^REGELS VOOR HUISVUIL==

Denk aan de container voor uw glas
De compostcontainer komt te pas
Klein chemisch afval en batterijen
Kunt U naar de gemeentewerkplaats rijen
Uw kranten en uw dozen

Kunt U via acties lozen

Al de overige spullen
Kunnen op vrijdag de vuilniswagen vullen




