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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN VAN DE STICHTING „DE DROEK33. GEMEENSCB^"

Secretariaat Stichting "De Brocker Roclactieadres modeclcling&nblad:
Gemeenschap", movr. B.Blufpand-Sinot, Mevr, A. Dri jvor-Hoogl'and,
De Draai 38, tel. 3120. Buitenv/eeren 1?, tel. 1201.

==agi:nda==

Jeugdhuis Kinderdisco
l^mei Oud papier
l6-22mei Collecte Avo ^'^ederland
l6mei Plattelandsvr. Arrae landen
l6mei PvdA, fractiecomm. Geraeentehuis
l8mei Raadsvergadering
iBmei Jeugdhuis Kinderinstuii
19mei N.C-,V,B. Creatieve avond
20mei Zomoravond bridge-,-- Broeker Huis
23mei verg, vrl. PvdA, Gosteindo 30
26mei PvdA fractiecomm., Gemeentehuis
27mei Zomeravond bridge, Broekor Huis
28mei Keuringsdienst v.Waren, Open dag
28moi K.D.S. Vaar excursie
30mei Cnderzoek- baarmoederhalskankcr
31rnci Ondersook baarmoederhalskankcr
ljun PvdA, ledenverg^.doring, Broeker Huis
3jun Zomeravondbridge

/i^un Spreekuur B en V/
jun-19jun Collecte Ned. Rode Kruis

10jun Zomeravondbridge, Broeker Huis
10jun Jeugdhuis, Kinderdisco
lljun Oud papier
13-l8juri Avondvicrdaagse
17jun Zomeravondbridge,'Broeker .Huis
iSjun K.D.S, excursie - dagtrip
20jun-3jul Collecte Prins ^ernhard Ponds
23jun PvdA, fractiecomm., Gemeentehuis

jun Zomeravondbridge, broeker Huis

=:rr0UD PAPIPR^= • • """"

Zatordag ik mei a.s. wordt v/eer OUD PAPIER
opgehaald door de o.l.s. de Havenrakkers,
Om 9»30 uur starten we v/eer op,de Eilandweg.
Wilt u het papier t-iLjdig buiten zetten?

-=PLATTELAND5VR0UWEN^=

Maandag I6 mei om 20.00 uur in het V/eeshuis
Wezenland te Monnickendam, een avond in het
kader: Hulp aan do arme-landen. Er zal ver—
teld worden over het v;erk daar en een film

vertoond met als titel "Abosoma", een vrcuw
uit Ghana,

"""" ==eOLLEC^=:= """"
De collecte voor de Ned. Hartstichtinj; heeft
in de gomeente Broek in Waterland / 162O.—
opgebrachtr Hartelijk dank a,an alle collec-
tanten en gevors, ====

V/e zijn alv/eor toe aan de laatste avond van
dit seizoen, Deze avond zal mevr. Berkhou-
wer uit Purmerend ons iets van .da knipsel-
kunst leren. Het is zeker de moeite waard
om iets meer te v/eten over deze oude volks-
kunst. Hebt u interesse? Kom gerust eons
kijken en neom een (lie.fst klein) scbaartje

met punt, potlood en gum meo. Wie weet
v/crdt deze avond een aanzet voor' ee.n nieuv/e
hobby. lederoen is van harte welkom'op onze
N.G.V.B. avond donderdag 19mei om 20.00 uur
in de Loerkamer, C-raag tot ziens.

^^.AVONDVIERDAAGSE:::^
De N.W.B, avondvierdaagsc zal in Broek in,
\7aterland v/orden gehouden van maandag 13
juni t/m donderdag I6 juni. Start elke avond
vanof het Parkoertorrein Nieuv/land tussen
18.30 cn 18.45 uur, Inschrijving van maan
dag 16 mei t/m vrijdag 27 mel~bijV'Mevr. v.
d. Vis, Aaiidammcrgouv;, Zuiderwoucie of W.Drij-
ver, Buitenwceren 17, Broek. Vermeld moeten

udres, postcode, geboorteda-
tiim en de hoeveolste koer dit jaar word.t
meegclopen, Koston: Personen t/m 13jaar
f 4.--. Personen 14 jaar en ouder f 5.--.
Op vcrtoon van lidmaatschapsdiploraa I983
van HHV/B of NWB genieten senoir leden een
reductie van f 0.75 on junior loden f 0,50.
N.B, Kinderen van 12 jaar en -jongcr (behalve
1.1. voortgezot ondcrv/ijs) v/orden zonder be-
geleiding van een volv/assene niet ingeschre-
ven. Komt u na 17.00 uur inschrijven?

3::^Z0HERAV0NDBRIDGE^:3 ,

Bridgeclub Koeperman organiseert elke vrij-
dagavond ( 20 mei t/m 5 aug.) een Bridge-" "
instuif in hot Broeker Huis, aanvang 20.30u.
Prijzen: Het paar dat als eerste eindigt in
iedere lijn ontvangt f 20.— en plaatst zich
voor de finale, wclke gehouden v/ordt op 19
augustus. In de finale zijn grote geldprij-
zen en prijzon in natura te winnen. Het paar
dat als twoedo eindigt plaatst zich 00k voor
do finale, Koston: Het inleggeld bedraagt
f 5.-- peu porsoon (Koepermanleden f 3«--)
Opgave: 'felefonisch t/m donderdagavond bij
Chaya Sint (I709) of Titiana Lof (3289) na "
16.00 uur of op de speelavond tot 20,15 uur.




