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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

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

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==

8mei-19jun Exp. Broeker Huis: De Fotoclub
llmei Ouderensoos Laatste Soosdag
12mei Ophalen landbouwplastic in Broek
12mei N.C.V.B. Glas graveren
ISmei Raadsvergadering
16mei Broekerkerkconcert: Fluit en harp duo
16mei Tirolermiddag in Zuiderwoude
19mei Plattelandsvrouwen Eendagsbestuur
24-27mei Inschrijving leerlingen
26niei Ophalen landbouwplastic in
5jun CUD PAPIER

15-19jun Avondvierdaagse
10]un Raadsvergadering
193un-31jul Exp, Broeker Huis: I.v.d.Horn
20-26iun Anjercollecte

Bjul Raadsvergadering
17jul CUD PAPIER

==OPHALEN LANDBOUWPLASTIC==

Op woensdag 12 mei met een uitloop naar don-
derdag 13 mei wordt in Broek in Waterland
landbouwplastic opgehaald.
Op woensdag 26 mei met een uitloop naar don-
derdag 27 mei gebeurt dit in Zuiderwoude en
Uitdam.

==N.C.V.B.==

12 mei om 20.00 uur in de kosterij
CiUO CjJbV/EREiM

A1 heel vroeg komt glas in de geschiedenis
voor, het eerst als natuurproduct. In Egypte
werd waarschijnlijk het maken van glas, het
glasblazen door de Feniciers uitgevonden.
Wat is glas? Wat is het verschil tussen glas
en kristal? Mevr. Blankendaal uit Avenhorn
weet er alles van.
Voor het glas graveren moet u meenemen:
1 washandje of sok; ± 3 glazen, niet te dik
of vaasje; en indien nodig een leesbril.

==PLATTELAND$VRQUWEN==

In de Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 3 te
Monnickendam op woensdag 19 mei om 20.00 uur.

EaJDA03.l3H0TUUli

o.b.s.

Z'wou+Uitdam

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

Postgiro 17 85 66

==:BROEKERKERKCONCERT==

Derde zondag van de maand..

BROEKERKERKCONCERT

Op 16 mei het duo Elepnore Pameijer, fluit en
Ernestine Stoop, harp.
Zij spelen o.a. werken van: Bach, Mozart,
Ketting en Faur§. Het is een zeer gevarieerd
programma van barok tot heden.
Het is voor dit seizoen uw laatste kans om
een concert bij te wonen, grijp die kansi!
Aanvang: 15.00 uur. Voorverkoop bij Coco
Lansink, Kerkplein 10 of op zondagmiddag aan
de kerk. Toegang: f 10, — ; CJP/65+ / 7.50.

==OPGEVEN LEERLINGEN==

Aan de ouders van
leerlingen.

toekomstige basisschool-

De inschrijving van leerlingen aan de openba-
re basisscholen in Broek in Waterland en
Zuiderwoude is dit jaar als volgt geregeld.

In verband met de planning en de organisatie
van het nieuwe cursusjaar (o.a. aantal leer-
krachten en aantal groepen) is het voor beide
scholen van belang te weten hoeveel leerlin
gen er in het nieuwe cursusjaar te verwachten
zi jn.

Beide scholen will en daarom graag weten,
welke kinderen zij het komende cursusjaar
kunnen verwachten.

Openbare basisschool De Havenrakkers,
Broek in Waterland, tel. 1847:

Inschrijving dagelijks bij voorkeur na tele-
fonische afspraak en wij stellen u ook in de
gelegenheid om in te komen schrijven op:
maandag, 24 mei 15.45 - 16.45 uur)
dinsdag, 25 mei 15.45 - 16.45 uur)
woensdag, 26 mei 12.30 - 13.30 uur)
donderdag, 27 mei 15.45 - 16.45 uur)

Openbare basisschool De Overhaal,
Zuiderwoude, tel. 3291:




