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BROEKER GEMEEN5CHAP
ORjGAAN van DE snCHTING JDE BUOBKER. GEMEENSCHAP'

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

==AGENDA==

OUD PAPIER

'Spreekuur B en W
ll-17mei Collecte Ned, Astma Fends
13inei rjCVB Kreatieve avond
13mei PvdA Ledenverg. Broekerhuis 20.00 uur
l4mei Kerkrestauratie geldinzamelingsartie
15niei Bridgen-Koeperman zomerdrive
17niei Zuiderwoude Jeugd/gezinsdienst
l3T24mdi Collecte AVO Nederland
l9niei' I^aadsvergadering
19mei Plattelandsvr. "Tuinbloemen en natuur'
22m0i 'Bridgen- Koeperman zomerdrive
29niei 'Bnidgen - Koeperman zomerdrive
30i!iei 'SDOB Jeugdleden-werf-aktie
ljun'Spreekuur B en W
3jun.'Recreatiever. Slotuitvoering, Voorhaak
53un Jeugd doet Leven, Concert Uitdam
5oun' Bridgen - Koeperman zomerdrive
6/7jwn SDOB Jeugdtoernooi C-Junioren

/'^Ejun Collecte Prins Bernhardfonds
re^^n' Bridgen - Koeperman zomerdrive
l^Jun'Recreatiever,Judokampioenschappen
l6jun Raadsvergadering
l6-193un Avondvierdaagse
l93un Bridgen - Koeperman zomerdrive
iAt/m27Jun Theaterspektakel Neeltje Pater
263un Bridgen - Koeperman zomerdrive

8-l6aug Broeker Feestweek

==SPREEKUUR==

Het maandelijks spreekuur van B en W is op
11 mei a.s. om 19«00 uur, De Erven 2, Zit-
ting heeft deze keer de heer Kingma.

=^OUD PAPIER===

Zatendag 9 mei wordt er weer OUD PAPIER opge
haald door o.b.s. de Havenrakkers, Om 9«30'
uur beginnen we op de Eilandweg. In het ande
re deel van het dorp wordt om 10,00 uur be-
gonnen. Wilt U het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
den worden meegenomen. Bij voorbaat dank.

==PLATTELANDSVROUWEN==

Dinsdag 19 mei Quiz H.V.P. Tuinbloemen en
natuur. Dorpshuis Zuiderwoude om 20.00 uur.

Redactieadres mededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17i tel. 1201.

==OUDHOLLANDSE MARKT==

Op zaterdag 15 augustus a.s. organiseert de
Broeker Gemeenschap weer een oudhollandse
markt op het Kerkplein en langs het Haven-
rak, De raarkttijden zijn van lO.3O-l6.3O uur,
De prijs van een marktkraam is f 50.—. De
brieven aan de vaste kraamhouders zijn de
deur al uit, Mensen die ook belangstelling
hebben voor een kraam, kunnen contact opnemen
met mevr. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120,
dit geldt alleen voor diegenen die geen brief
hebben gehad. De Broeker Feestweek is van

8 - 16 auagustus.

==KERKEESTAURATIE==:

E§n dezer dagen begint men met de restauratie
van de Broeker Kerk. Het grootste deel van
de kosten wordt door Monumentenzorg en de
Provincie betaald, maar er blijft nog een
groot bedrag over dat we als inwoners van
Broek in Waterland moeten betalen. We willen
een grote 66nmalige geldinzamelingsaktie
houden op donderdagavond 1? mil, De klok
zal dan elk half uur 5 minuten luiden. U
krijgt vooraf nog een restauratie editie van
de Kerkklok in de bus met een financieel o-
verzicht. We hcpen op een groot bedrag, het
liefst in cheque's. Indien U op 1^ mei niet
thuis bent kunt U ook storten op giro no.:
658086 of Rabobank no,: 3107.02.8^4, beiden
tn.v, Kerkvoogdij, Broek in Waterland. Ver-
meldt U-.wel: KERKRESTAURATIE.

=:=BRIDGE - ZOMERDRIVE==

Bridgeclub Koeperman organiseert iedere vrij-
dagavond vanaf 15 mei t/m 31 juli in het
Broeker Huis een bridge-drive, aanvang 19.45
uur. U kunt zich opgeven biJ Joop Spaan, tel.
1314. De nummers 1 en 2 van iedere poule ver-
dienen een geldprijs en plaatsen zich voor
de finale, welke gespeeld wordt op vrijdag-
avond 21 augustus, waarbij grote prijzen te
winnen zijn. Wij verwachten een grote deel-
name van bridge-minnend Broek in Waterland.
Inlichtingen: C.Lof, tel. 3289.

==BIBLIOTHEEK==

Op het ogenblik is er in de Bibliotheek een
uitstalling van oorlogsboeken. Over verzet -
onderduiken - jodenvervolging - oorlogsvoer-
ing voor jeugd en volwassenen. ==;==




