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UmiAM DERWOUD

GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP

Inleveren kopij uitertijk zondagavond
voorafgaande aan de verschijningsdatuEi.

==/^!0A==
20-26mei Collecte Astma Fonds
23mei Dorpsraad: Over!eg met inwoners Broek
30mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde
30mei Oud Broek Jaarvergadering
SOmei Oud Broek: Lezing Ger Husslage

1/2jun Open huis Keramisch atelier
ljun Broekpop viert feest
3jun Plattelandsvrouwen: Uitstapje
6jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

11 t/m 14jun Avondvierdaagse
13jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde
13jun Ouderenkoor Broekerhaven jubileumconc,
20jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
22jun OUD PAPIER Havenrakkers
22jun Fanfare Zuiderwoude: Concert
27jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde
29jun t/m llaug Zomervakantie school

3t/m11aug Broeker Feestweek

==Vg|SCH.I JN1NGSPATA==
In verband met de vakantieperiode verschijnt
de Broeker Gemeenschap op de volgende data:

Kopie dient u op de zondag
6 juni voorafgaand aan de ver-
4 juli schijningsdatum in te
8 augustus leveren op:

22 augustus Buitenweeren 17.

==AVONDVIERDAAGSE==

De N.W.B. avondvierdaagse wordt in Broek in
Waterland gelopen van dinsdag 13 juni t/m
vrijdag 16 iuni a.s.
SJA!^: Elke avond vanaf het Parkeerterrein
aan het Nieuwland tussen 18.30 en 18.45 uur.
WANDELBOEKJES moeten voor 15 iuni ingeleverd
zijn, dan worden de herinneringen opgehaald.

4c ^ 4!

==OUDERENKOOR " BROEKERHAVEN"==

20 jaarH a
Het Ouderenkoor "Broekerhaven" geeft ter
gelegenheid van het 20-jarig bestaan een
jubileumconcert op donderdag 13 juni a.s. in
het Zorgcentrum Broekerhaven aan De Draai te
Broek in Waterland. Aanvang: 19.30 uur.
ledereen hartelijk weTkom. Toegang gratis.

4:4e )(t * 4c )|c # 4c

==^ELhyii==
Zaterdag 1 en zondag 2 juni van 11.00 - 18.00
uur is er open huis in het keramisch atelier
van C6cile Huijbregts, Molengouw 8,
tel. 403 3752 van gebruiks- en sierkeramiek.

4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

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

== NIEUWS VAN DE DORPSRAAP==

Op 23 mei om 20.00 uur organiseert de dorps
raad een adviesbijeenkomst in het Broekerhuis
zaal boven de bibliotheek. Over deze bijeen-
komst zijn misverstanden ontstaan.
Het gaat ni^t om een openbare vergadering.
De eerstvolgende openbare vergadering word!
gehouden eind sept, of begin okt. in de kerk.
De bijeenkomst op 23 mei heeft een beperktere
opzet. Hiervoor zijn zo'n 25 mensen persoon-
lijk uitgenodigd die de raad ooit hebben
benaderd met suggesties en die te kennen
hebben gegeven de dorpsraad actief van advies
te will en en kunnen dienen. Wellicht hebben
ook anderen ons will en benaderen maar dat tot

nu toe niet gedaan. Dus ook wie niet persoon-
lijk is uitgenodigd en toch actief bij het
werk van de raad betrokken wil zijn is op
deze bijeenkomst van harte welkom.

==qyp BRpB(==
Het bestuur van de Vereniging Oud Broek no
di gt haar leden hartelijk uit tot bijwoning
van de jaarvergadering op donderdag 30 mei om
20.00 uur (stipt) in de bovenzaal van het
Broekerhuis. Na het huishoudelijk gedeelte
van de vergadering en na de pauze om een uur
of negen zal de heer Ger Husslage een lezing
houden met als onderwerp:

De Architektonische ontwikkeling van
Broeker Huizen

Belangstellenden voor dit onderwerp zijn van
harte welkom deze lezing bij te wonen.
De toegang is gratis.
Het bestuur hoopt dat velen, vooral ook zij,
die nog niet zo lang in broek wonen, dit deel
van de avond zullen bijwonen.
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"HENGELAABS jJPGELCT^^
Met ingang van i juni _a.s. hebt u weer een
nieuwe HENGELVERGLMIINS nodig.
Vergunningen voor het viswater in ( de voor-
malige gemeente) Broek in Waterland zijn
verkrijgbaar bij:
C.C. Bakker, Hageweer 25d, Broek in W'land

(tussen 17.30 en 19.00 uur)
Mw. Tjemkes, Gouw 8, Zuiderwoude.
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