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:i=^sAGENDA==
12-25jun Collecte Prins Bernhard Fends
223un Broekerhaven,rauziekavond fam.Gulje
2^3un-5aug Exp.Broekerhuis:G.Appel+G.Buurs
2^.3un Fanfare Zuiderwoude Concert
253^^1 Koeperraan Huiskaraertoernooi
:-;63un~23ul Collecte Epilepsiefonds
lOjun Jeugd doet Leven Concert te Uitdam
JjOjun Zoraeravondbridge,Broekerhuis, 19'^5 u,
ljul CUD PAPIER
33u1 Spreekuur B en V/
73u1 Zomeravondbridge,Broekerhuis,19*^5 u,

l^+jul Zomeravondbridge,Broekerhuis,19.^5
2I3UI Zomeravondbridge,Broekerhuis,19*^5 u,
283UI Zomeravondbridge,Broekerhuis,19*^5

^aug Zomeravondbridge,Broekerhuis,19*^5 u,
5t/ml3aug Broeker Feestweek

llaug Zomeravondbridge,Broekerhuis,19*^5 u,
iSaug Zomeravondbridge,Broekerhuisj19.^5 u,
25aug Finale Zomeravondbridge,Broekerhuis
llsep NUT Jaarvergadering

==VERSCHIJNINGSDATA==
In verband met de vakantieperiode verschynt
de Broeker Eemeenschap op de volgende data:
13 juli - 10 augustus - 2k augustus en daar-
na weer om de veertien dagen. Kopie zondags
voor de verschijningsdatum inleveren bij de

redactie.

==SPREEKUUR B&W==

HET maandelijks spreekuur van B & W is op
3 juli a.s. om 19.00 uur, De Erven 2. Zit-
ting heeft deze keer de heer Doornenbal.

==OUD PAPIER==

Zaterdag 1 juli wordt er weer OUD PAPIER op-
gehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Om 9.30
uur beginnen we op de Eilandweg. In het an-
dere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
begonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
den worden meegenomen, Bij voo.rbaat, dank.!.!

==COLLECTES=:

De Rode Kruis collecte bracht dit jaar weder
om een groot.bedrag op; in Broek in Water-
land werd f i^59"33., in Zuiderwoude f 277,10
en in Uitdam f 189.70 opgehaald, samen
f 1926.15. Dank aan hen die collecteerden en
aan alien die bijdroegen.

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

Postgiro 17 85 66

==BIBLIOTHEEK==

Met ingang van heden kunt U tot half au
gustus geen boeken raeer aanvragen die de
bibliotheek van elders moet betrekken.

In de vakantieperiode, 10 juli - I8 augustus
vervallen alle middaguitienIngen7~De~bIblI6-
theek'"Is*"dan maandag-"*en'"donderdagavond
geopend van 19.00 - 20.30 uur.

U gaat met vakantie en wilt een ontspannend
boek lezen! Vanaf 26 juni 73 nieuv/e titels
in de uitlening.

==FANFARECORPS ZUIDERWOUDE==

Zaterdag Zk juni a.s. krijgt het Fanfare-
corps "Zuiderwoude", op bezoek de Muziek-
vereniging "Concordia" uit Elsloo Fr. Deze
uitwisseling zal voor de tweede* keer plaats
vinden, zoals eerder in I983. Schema van- het
bezoek: 10.30 uur Ontvangst in het Dorps-
huis te Zuiderwoude, 12.30 uur Vertrek van-
uit Zuiderwoude naar Amsterdam voor een

rondvaart van 2 uur en daarna een diner te

Volendam. 20,00 uur Gezamenlijk concert in
het Dorpshuis te Zuiderwoude met een gezel.-r
lig samenzijn na afloop.

Donderdag 29 juni a.s. wanneer de weergoden
dat"t6elaten"*geeft het Fanfarecorps "Zui
derwoude", een concert op het Havenrak te
Broek in V/aterland. Aanvang: 20.00 uur.

==NIEUWS VAN DE BEJAARDENSOOS==

Na een schitterende 5 daagse vacantietrip
naar het prachtige Luxemburg, die we niet
gauw zullen vergeten, gaan we al weer op de
volgende vacantie aan en wel van 11 t/m I6
September naar het ons bekende Hotel Ver-
meulen in Valkenburg, L. Dat beloofd ook
weer veel goeds. Er zijn nog enkele plaatsen
over, dus er kunnen nog een paar liefhebbers
mee. De reissom alles inbegrepen is voor
deze zesdaagse reis + f ^93.-. Voor een 6en
persoonskamer moet f 33.- meer betaald wor
den. Indien U deze tocht mee wilt maken of
nog wat informatie wilt, bel dau 12l8 want
vol is vol. Degenen die zich reeds opgaven
krijgen eerdaags bericht over betaling e.d.
+ half juli / 250.- p.p., + half augustus
de rest.

De opbrengst voor het Astmafonds was /12^1,05^ alle gevers en collectanten hartelijk dank.




