
20 mei 1993 no.1094

wrnAM

BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

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

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA=:=

24~30mei Collecte Astma Fonds
24-27mei Inschrijving leerlingen o.b.s.
26mei Ophalen landbouwplastic in Z'wou+Uitdam
5jun CUD PAPIER
7jun E.H.B.O. Blaren preventie

10-l4jun Kunstschouw '93 op het Schouw
15-19jun Avondvierdaagse.
lOjun Raadsvergadering
19jun-31ju1 Exp. Breaker Huis: I.v.d.Horn
20-26]un Anjercollecte
8ju1 Raadsvergadering

17]Ul CUD PAPIER

==OPGEVEN LEERLI(MGEN=
De inschrijving van leerlingen aan de openba-
re basisscholen in Broek in Water land 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
zijn.
Beide scholen willen 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:

15.45 - 16.45 uur)
15.45 - 16.45 uur)
12.30 - 13.30 uur)
15.45 - 16.45 uur)

maandag, 24 mei
dinsdag, 25 mei
woensdag, 26 mei
donderdag, 27 mei

Openbare basisschool De Overhaal,
Zuiderwoude, tel. 3291:

Inschrijving dagelijks bij voorkeur na tele-
fonische afspraak.

==VERDWENEN==

Gazelle herensportfiets, kleur groen, met
postcode, verdwenen op zondag 9 mei bij de
bushalte. Gaarne terugbrengen bij J. Dekker,
Havenrak 17.

=LANDBOUWPLASTIC==

Op woensdag 26 mei met een uitloop naar don
derdag 27 mei wordt er in Zuiderwoude en
Uitdam lanbouwplastic opgehaald.

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

Postgiro 17 85 66

==AVONDVIERDAAGSE==

De N.W.B. Avondvierdaagse zal in Broek in
Waterland worden gehoudeh van:

dinsdag 15 iuni t.e.tn. 18 iuni a.s.
Start: elke avond vanaf het Parkeerterrein
aan het Nieuwland tussen 18.30 en 18.45 uur.
Inschrijving: t/m 28 mei bij W. Drijver,
Buitenweeren 17, Broek in Waterland.
Vermelden: Naam, adres, postcode, geboorteda-
tum en de hoeveelste keer dit iaar wordt
gelopen.
Kosten: f 5,75 per persoon.
Op vertoon van lidmaatschapskaart 1993 van de
NHWB of NWB wordt een reductie van / 1,50
gegeven.

Wandelboekies moeten v<56r 10 iuni ingeleverd
zijn, dan worden de herinneringen al gehaald.

N.B. Kinderen van 12 jaar en jonger (behalve
voortgezet onderwijs) worden zonder begelei-
ding van een volwassene niet ingeschreven.
De kinderen dienen in 1993 9 jaar te zijn of
te worden.

Komt u a.u.b. na 17.00 uur inschrijven.

=:=E.H.B.O.en AVONDV I ERDAAGSE==

wat heeft dat met elkaar te maken?

De wandelaars weten: "heel veell", want een
avondvi erdaagse kan en mag niet zonder een
begeleiding van de EHBO. Gelukkig komt er
zelden of nooit werk aan de winkel, zodat de
eerste helpers het vaak vanaf de fiets kunnen
overzien.

De EHBO geeft dit jaar voor het eerst, onder
het motto "beter voorkomen dan genezen" een
preventie avond in de voormalig kosterij,
waar men u een helpende hand toe wil steken:

VOORKa^ BLAREN EN ANDERE BLESSURES

U bent welkom op 7 juni om 20.00 uur en het
kost u niets!

==BERICHT VOOR HEh«3ELAARS==

Met ingang van 1 juni a.s. hebt u weer een
NIEUWE HENQELVBRGIMJING

nodig. Vergunningen voor het viswater in (de
voormalige gemeente) Broek in Waterland zijn
verkrijgbaar bij:
C.C. Bakker, Hageweer 25d, Broek in W'land
R.M. Tjemkes, Gouw 8, Zuiderwoude
Caf6 In de Scheepskameel, Uitdam.




