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—AGENDA^:

30mei-l2jun Rode Kruis collecte
5jun CUD PAPIER
5jun Kljken bij €te Klelndlerfokker
7jun E.H.B.O. Blaren preventie

10-14jun Kunstschouw '93 op het Schouw
15-19jun Avondvierdaagse
10jun Raadsvergadering
16jun Jeugd doet Leven: OPENLUCHTCONCERT
19jun-31jul Exp. Broeker Huis: I.v.d.Horn
20-26jun AnjerooTlecte

Informatieavond Structuurvisie
Waterland 2005

Raadsvergaderi ng

21 jun
22 jun
8ju1

17jul CUD PAPIER

=VERSCHIJNINGSDATA=:
In verband met de vakantieperiode verschijnt
de Broeker Qemeenschap op de volgende data:
17 juni Kopie dient u op de zondag

1 juli voorafgaand aan de ver-
29 juli schijningsdatum in te le-
26 augustus veren op Buitenweeren 17,

9 September en dan weer om de 14 dagen.

==OUD PAPIERss

Zaterdag 5 juni wordt er weer CUD PAPIER
opgehaald door 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
begonhen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
den worden meegenomen. Bij voorbaat dank!!
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—BERICHT VOOR HENGELAARSss

Met ingang van 1 juni a.s. hebt u weer een
NIBJWE l-Ot^LVERtaj^lNQ nodig. Vergunningen
voor het viswater in (de voormalige gemeente)
Broek in Waterland zijn verkrijgbaar bij:
C.C. Bakker» Hageiweer 25d, Broek in W'land
R.M. Tjemkes, Gouw S, Zuiderwoude
Caf6 In de Scheepskameel, Uitdam.

==OPENLUCHTQQNCERT=:=

Op woensdagavond 16 iuni geeft het Fanfare-
Orkest "Jeugd doet Leven" een Openluchtoon-
cert op het HAVENRAK, wanneer de weersomstan-
digheden dit toelaten. De aanvang van dit
concert is 20.00 uur. Wij hopen op mooi weer
en een goede belangstelling. Tot ziensi!!!

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

Postgiro 17 85 66

—E.H.B.O.en AVONDVIERDAAGSE^

waf heeft dat met elkaar te maken?
De wandelaars weten: "heel veel!", want een
avondvierdaagse kan en mag niet zonder eeii
begeleiding van de EHBO. Gelukkig komt er
zelden of nooit werk aan de winkel, zodat
eerste helpers het vaak vanaf de fiets kunnen
overzien.
De EHBO geeft dit jaar voor het a6rst, onder
het motto "beter voorkomen dan genezen" een
preventie avond in de voormalig kosterij,
waar men u een helpende hand toe wil steken:

VOORKOM BLAREN EN ANDERE BLESSlflRES
U bent welkom op 7 juni om 20.00 uur en het
kost u nietsi

—KIJKEN BIJ DE KLEINDIERFOKKER=

Zaterdag 5 juni 1993 weer "Kijken bij de
kleindierfokker". Wat is een kleindierfokker
voor iemand en wat doet hij? Dat zijn vragen
die u bij de fokker thuis zelf aan hem/haar
kunt vragen. Hoe huisvest ik dieren, hoe kom
ik aan een bepaald soort dier; hoe moet ik ze
verzorgen en huisvesten.
Laat ook de kinderen kennismaken met de "ten-
toonstellingsdieren", maar dan thuis in hun
eigen hok. Daarom al is "KIJKEN BIJ DE KLEIN
DIERFOKKER" zo belangrijk.
Daar waar ons aanplakbiljet, met daarop het
nieuwsgierige kuiken, hangt, kunt u zich
vervoegen. Tevens treft u daar een lijst van
deelnemende fokkers aan. Zij willen u ontvan-
9en zaterdag 5 Imi van 10,00 - 16.00 lajr.
Voor specifieke vragen betreffende een be
paald ras kunt u ook even contact opnemen met
het secretariaat van de Kleindiersportvereni-
ging "Broek in Waterland en Omstreken" (Maja
Schoon, tel 1801). Maak eens vrijblijvend
kennis met onze mooie hobby. Een hobby die u
eventueel buiten een vers eitje, liefde en
kalmte brengt aan het einde van een hectische
dag. Tot ziens op zaterdag 5 juni a.s. !!!!
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=RODE KRUIS OOLLECTEaa:

De collecteperiode is van 30 mei t/m 12 juni.
Uw bijdrage betekent:
Hulp voor chronisch zieken en gehandicapten.
Hulp voor ouderen en aHeenstaanden.
Hulp aan slachtoffers van natuurrampen.
Hulp aan slachtoffers van oorlogen.
Hulp aan slachtoffers van hongersnoden.
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