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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP

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

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA== j
15Jun Zoineravondbridge,Broekerh,uis 19*45 u.l
193un Voorlichting- woningbouw,geraeente . •
BOjun Recreatiever, Muziek uitvoering j
RRjun Zomeravondbridga^Broekarhuis 19*45 n*!
22 '

) 1
25Uun A^T.V, lustrumtoernooi •+ feest 1
24^ i
230un OUD PAPIER !
233Un St«BeJjnermeerraolen vaar- wandeltonht |
253un«l3Ul Collecte Epilepsie Fends i
273un Jeugd doet Leven, concert Uitdam |
2931111 Zoraeravondbridge,Broekerhuis 19*45 u.j
2jul Spreekuur B en IV I
63UI Zomeravondbridge,Bro8kerhuis. 19*45 u.j
73UI St.Belmermeermolen, vaar-wandeltocht j

133*ul Zomeravondbridge,Broekerhuis 19*45 u.j
19o*ul St»Belmerraeerraolen, vaar- wandeltochtj
2O3UI Zomeravondbridge,Broekerhuis 19*45 u,|
273u1 Zomeravondbridge, Bpoekerhuis 19*45 ''
283UI St, Belmermeermolen,vaar-wandeltocht j
3aug Zoraeravondbridge,Broekerhuis 19*45 u,|
4aug St.Belmermeermolen,vaar-wandeltocht i
4-12aug BROEKER FEESTWEEK j
6aug Spreekuur B en V/ j

Zomeravondbridge_,Broekerhuis 19*45 u.i
17v g Zomeravondbridge,Broekerhuis 19*45 u.j
25aug St.Belmermeermolen,vaar- wandeltocht [
8sep StfcBelmermeerraoleh,vaar- wandeltocht 1

==VERSGHIJNINGSDATA==

In verband met de vakantietijd verschijnt
de Broeker Gerneenschap op 12 juli - 9 aug-
ustus - 23 augustus, daarna weer om de l4
dagen. Copie inleveren op de zondag vooraf i
gaande aan de verschijningsdatum. |

==SPREEKUUR B & 'vV== !

Het maandelijks spreekuur van B en Wis op |
2 juli a.s. om 19.00 uur, De Erven 2. Zit- j
ting hecft deze keer de heer Doornenbal. j

==:OUD.PAPIER== I
Zaterdag 23 juni wordt er weer OUD PAPIER j
opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Om •
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In \
het andere deal van het dorp wordt om 10.OQ
uur begonnen. Wilt U het papier in doos,zal<}
of goed gebonden tijdig buiteh zetten? Ookj
vodden worden meegenomen.Bij voorbaat dankj |

==COLLECTE=:= I
De collecte van het Astmafonds heeft in het
dorp Broek f 1304.33* Allen harteljjk dank! j

Mededelmgenblad: mW. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

==WONINGBOUW WAGENGOUW-WEST==

Het ligt in. de bedoeling dit jaar nog te be-^
ginnen met de bouw van woningen in VVagehgouw
West, In de eerste fase zullen worden gebouwd
9 woningwetwoningen, 8 premie A koopwohingen
4 woningen met "een eenmalige" rijksbijdrage
en 10 vrije iSectCrwonigen.
De bouwplannen* zijn ontwbrpen door Zeeman
Architecten te Hoorn, de bouw zal plaats
hebben door Bouwmaatschappij Buitenhuis BV •
te Landsmeer, terWijl makelaar van de Steege-
de verkoop zal verzorgen. Eerdergenoemde
bedrijven zullen samen met het gemeentebe-
stuur op dinsdag 19 juni a.s. om 20.00__uur

in het Bro.ekerhuis een voorlichtingsavond
houden,. waarin de bouwplannen zullen worden
getoond.en toegelicht en tevens zal worden
aangegeven hoe men zic& als gegadigde zal
kunnen melden. Uitgangspunt is, dat alleen
Broeker ingezetenen alsmede zij die econo-
misch aan dez.e gebonden zyn voor koop in
aanmerking kojnen. Het gemeentebestuur ho opt
met de bouw van deze woningen ook de door-
stroming te bevorderen.

•==ZOI^:EkAVQNDBRIDGE== ====:
Bridge Club. Koeperman organiseert iedere
vr3j.dagav.0nd t/m 17 aug, in het Braekerhuis
een bridgedrive, aanvang 19.45 uur. Opga-
ve uitsluitend telefonisch 1513 of 1314.
De eerst aa.nkoraende van iedere poule ver-
dienen een ^Idprijs 'en plaatsen zich -voor
de finale.

==ST.B£LMERMEERMOLEN==

Gecombineerde wandel- vaartochten

De stichting Belmermeerraolen organiseert op
de dagen vermeldt in de agenda gecombineerde
wandel- vaartochten naar de Belmermeermolen
Heen wandelen, terug varen of andersora. De
molen ligt op een van de mooiste piekjes
van Waterland. Vertreksalle dagen om'13*00
uur. VertrekpuntT""KEBO-terrein aan de Ei-
landwegr'TeiFug^bij het vertrekpunt om ca.
16.00 uur. De tochten worden geraaakt o.l.v.
een of meer bestuursleden van de stichting.
Kosten: j 10,00 p.p.. kinderen t/m 12 jaar
f 57oO, Vooraanraelding is niet nodig. Bij
het vertrekpunt is voldoende parkeergele-
genheid. Voor groepen van minimaal 10 per-
sonen zijn op aanvraag andere ari'angementen
mogelijk. Nadere informatie: tel. '1-261. Bij
de molen kan men een verfrissing gebruiken.




