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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

_ ^ekr^ariMi^: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579--^AC"rNDA^~
iJfeb NUl' droC:. deri Hartoog\ zeezeilen
12:: eb Jeugdhu-';s KiTidercarn'a'^'^^l
.1.7feb NCVB Jaarfe;est i/ior; kienen
20ieb Voorhaak I'rij danoen
2^3: eD Klavarjas'^'er.. Korpelklaverjasdrive
2liob IJsolub naar Jaap Edanbaa.n
2.2feQ-6mrt Collecte "leger dea Heils"
2'4feu* VVD ledenv£rg^..ln 3roekerhuis, 20.30- Uo
2.4'feb Recreatieve:; 0 Jaarvergadering
23^"Ob NUT China
?5ieb V/elfare vcrkoop handwerken
2:»f6V' G.VoBparta pa3rvergadering Broekerhuis
25iob VVD iraktiavergr geireentehuis,20.30 u.
23^ob .BdrgerCOfila ovor Volgermeer

Imrt Broeker GeiiieenschcVp jaarvergadering
Im-t G,>Vvoparta onde.r tinge wedstrijden
Tnirt Ere ok .in Parallax om 22,30 uur
pnict Bejaardenooos D.-^. C-. den Hartoog
3'7irt Plattelandavr. Mai en mooi in de mode

G,V Sparta uitslag v.edctro + bingo
prart SDOB bC jaar •• receptie
V'Tirt B en I'.' spreeknur
7~13''irt Collecte Nationaal Rheumafonds
S.mrt C.-D. A, Ledenvorgadering

lOrnrt SDCB Instui Eavond in de Voorhaak
llnirt SDOB reest-avond voor seniorenleden
12mrt OUD PAPIER

.I2mrt £D05 Rosa King on Hans Dulfer
12riirt GA/ASparta Rrlrigv/estr« E-lijn rneisjes
l^~20:nrt Collecte Simavi
l6mrt NCVB ^'Wildc garizen-'
i9mrt Be.jaardenscos B A S A R
21n:rt Plcittolandsvro Wereld Natuurfonds
21-'27Mrt Collecte Kinde.rbsscherming
ZGmrt Swingen mot de Redt Band en 3 raei-band
28mrt-3apr Collecte lending w/erelddiaconaat
30mrt Beiaard.ensoos Volksdansen + boerenkool

==^KLAVERJASSEN=-

Koppoliclsver.jasdrive op saterdag 20 februari
in liot dr-oekerhui& on 20o00 uur.
Opgeven bi;j It Spaan, telo 131^.

==N.dAV.B,.=r=

T-

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

==WELFARE~SDE^KiuiSr= PostiknT's'S^
Verkoop van handwerken op donderdagochtend
23 februari van 9.00 - 13.00 uur in het Be-
jaardenhuiis. Deze keer hebben we een kleine
uitverkoop van truien in alle maten en sok-
ken in vele maten. In de etalage bij Ploeger
kunt U van l8-2^ febr. enkele handwerken be-
kijkeii. Ook deze keer staat de .sjoelbak weer
klaar voor.de liefhebbers. Tot ziens!'!'

=:=CURSUS BLOEMSCHIKKEN==
Bij voldoende deelname (max. 13 personen) or-
ganiseert't Nut op woensdag 2-9-16-23 maart
a.s. een cursus bloemschikken o.l.v. Willem
Knip,in het Broekerhuis. Aanvang: 20.13 uur.
De kosten zijn f 65»- en f 60o- voor leden.
Hierbij is al het benodigde materiaal inbe-
grepen. Opgeven bij W. -^ri'jver, tel. 1201.

==VOLGERMEER==
Film en informatie over Volgermeer op 23 fe-

~20700~uur"~Het~Burgerkomxt£
is betrokken geweest bij''de*sainenstelling van
een film over de diskussie tussen burgers en
de overheid over de Volgermeerpolder. De film
is, in opdracht van de st. CMN (Contact Mi-
lieubescherming Noord-Holland), samengesteld
uit materiaal van de NOS en andere omroepen.
De gebeurtenissen in '80-'8l staan centraal.
De reaktles en meningen in die tijd van Bpoe-
kers en andere omwonenden, arabtenaren en po
litic! zijn op een rijtje gezet.. Aansluitend
informeert het Burgerkomit§ over de gang van
zaken tot nu toe. Het plan dat eind I986 door
de Provincie werd geprensenteerd kan nog niet
worden uitgevoerd. Minister Nijpels wil eerst
onderzoek op onderdelen. De diskussie met .de
overheid is dus nog in voile gang. Uw reak-
ties en meningen zijn nog steeds van belang.

==EXPOSEREN IN HET BROEKERHUIS==
Ook dit jaar mo gen wij weer in het Broeker-
huis exposeren. Om tot goede afspraken te ko-
men willen wij op donderdag 3-3-*88 om 20.00
uur in de regentenkamer bij elkaar komen.
Nieuwe ideeen en mensen zijn van harte welkom
ent U die avond verhinderd, maar wilt U toch

exposeren, laat dat ons tijdig ( voor 3-3-'88,
weten, zodat we die avond een planning kunnen
maken. Piet Beets, tel. 1330, Anneke ^esee-^

laar, tel. I763.

JaarCeest met "Kienen'^, De opbrengst van dez^B
avo.nd is bestemd voor Let NdC.V.B. project

Burkina Faso,

^-=FLaTTELAMDS7R0UWEN==
ponderdag 3 maart in do ^ereformeerde Kerk
be .M^dam om 20c00 uar geen '^Westfriese Skroi
vera'- maar "Mai en mooi in de mode" door de
bee-r de Eoningo

=±BEDANKT==
*4ijn hartelijke dank voor de enorme belang-
stelling bij mijn afscheid van de "Havenrak-

H®"'' was geweldig. Piet Kooijman. __




