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Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", mevr. B.Blufpand-Sinot,
De.Draai 38, tel. 3120.

JOE DROEKER GEMEENSCHAP"
Redactie adres mededelingenblad;
Mevr. A. Brijver-Hoogland,
Buitenwoeren 17» tel. 1201.
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==AGENDA==

NUT: Cabaret "^oker
Jeugdhuis: Americain Gipsy
Klaverjasclub Koppeldrive
Verkiezing Provinciale Staten
K.D.S. Jaarvergadering
P.v.d.A. fraktieverg.Broeker Huis
Jeugdhuis Vrijdansen o.l.v.Kniestedt
Suyderwou's Hystorie Jaarvergadering
Oud Papier
Jeugdhuis: Caroline Musicshow
^eugdhuis: Kinderfilm
Kledingaktie Mensen in Nood
N.C.V.B.Menselijk karakter i.d.bijbel
Plattelandsvr. de film "Jody''
Toneelver.Zuiderwoude, Dorpshuis
Zuiderwoude o.l.s.:Rommelmarkt

P.v.d.A.Bestuursverg. Kingma
P.v.d.A.^raktiecomm. Bpoeker Huis
P.v.d.A. 1 raei viering
Oud Papier
P.v.d.A. Bestuursverg. Kingma
••^.v.d.A. Rooie vrouwendag
N.C.V.B. Ureatieve avond
Plattelandsvr. Groente en fruit

==KLAVERJASCLUB=:=

Zaterdag 20 raaart a.s. om 20.00 uur in het
Broeker Huis een vrije koppelklaverjas-
drive. Opgeven bij: J.Spaan, tel. 131^•

==VAKANTIEBONNEN==

Maandag 22 maart van 20.00 - 21.00 uur is
er gelegenheid om vakantiebonnen in be le
veren voor de Paasdagen. P. Kooyman,

De Vennen 13*

==OUD PAPIER==

Zaterdag 27 maart a.s. wordt er v/eer Oud
Papier opgehaald door de o.l.s. Om 9-30 u.
starten wij weer op de Eilandweg. V/ilt u
het papier tijdig buiten zetten.

==ALGEMENE TENNISVERENIGING==

Aan hen die graag willen gaan tennissen
deelt het bestuur mee, dat weer nieuwe le-
den kunnen worden toegelaten, aangezien er
momenteel geen wachtlijst raeer bestaat.
Voor verdere informatie en/of opgeven kunt
U zich v/enden tot :M.Wiarda, Keerngouw 22,
===== tel. 1763 =====

•t—

==BIBLIOTHEEK==
'T

I
Nieuwe boeken V/e willen u er op attenderen
dat er~vorige week + 3OO nieuwe boeken in
de uitlening zijn opgenomen. Speciale aan-
dacht verdient het feit dat u nu 00k dicht-

bundels by ons kunt lenen ( een aardige
collectie van 30 bundels). Voor de middel-
bare scholieren is er goed nieuws. De mees-
te boeken""vermeld op hun boekenlijst zijn in
onze bibliotheek aanwezig, van de middel-
eeuwen tot nu. Bovendien zi^jn er nu informa-
tieve boeken over + 25 derde wereld landen
Nu raoet u niet denken dat er geen nieuwe"
romans bij zijn gekomen. Dit genre is met
een 50-tal titels uitgebreid. Voor de jeugd
zjjn 00k een 50-tal boeken aangeschaft,
voor alle leeftijden wat.Mensen met slechte
ogen die graag lezen kunnen by de blblio-"*
theek terecht voor grote letterboeken, die
wy voor hen kunnen bestellen. Als 00k dit
niet raeer gaat, kunnen we voor hen gespro-
ken boeken aanvragen by de Blindenbiblio-
theek. Men dient dan wel in het bezit van

een casette recorder te zijn. In de biblio
theek hangt sinds januari een prikbord
waar u uw kleine advertenties op~kwyt~kunt.
Als u geen lezer bent kunt u toch van deze
service gebruik malcen en wie weet neemt u
dan nog eens een boek mee naar huis, want
er is "voor elk wat wils". Openingstyden:
Maandag en donderdag van 15.30~-lST30"uur
en van 19•00-20.30 uur. Adres:Roomeinde 3

==N U T==

19 maart om 20.30 uur in "De Voorhaak"
Cabaret Joker. Indien u vervoersproblemen
hebt, belt u dan W.DriJver, tel. 1201 en
hy regelt het voor u.

==SPREEKUUR GEMEENTE A'DAM==

ledere eerste donderdag van de raaand houdt
de heer F.^arras van het bureau bestuurs-
contacten v.d.gera. Amsterdam spreekuur van
1^.00-16.00 uur in het geraeentehuis van
Broek in Waterland, De Erven 2. De hher
Harms is contactpersoon van de gemeente
Amsterdam voor de Volgerraeer.
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