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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Sekretariaat: raw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579

l^raei-l8jun Expositie B.H.;T.Lof en F.Mulder
21mei OUD PAPIER

23mei-5dun Collecte Ned, Rode Kruis
25niei Open dag SDOB
27mei Jeugdhuis Kinderdisco
27mei 2onieravondbridge,Broekerhuis,19*^5 uur
28mei-^juni Tweekamp Broek - Ilpendam
29mei S.D.O»B. Hoge Koedentoernooi
. ljun O.B.M. Alg, ledenverg, Dorpsh.Z'woude
3jun 2oraeravondbridge,Broekerhuis,19*^5 uur
5jun Onder de Pannen Verrassingsprogramma
63un Spreekiiur. B en W
6-19oun Collecte Prins Bernhardfonds
7-lOjun AVONDVIERDAAGSE
73un Soos dagje rond het IJsselmeer

lOjun Zomeravondbridge,Broekerhuis,19*^5 uur
lljun Jeugdhuis Vrij dansen
17Jun Zomeravondbridge,Broekerhuis,19*^5 uur
l8jun OUD PAPIER
Zljun Onder de Pannen "huisjes maken"
2^jun Zoineravondbridge,Broekerhuis,19«^5 uur
26jun Onder de Pannen Bloemenkinderen optocht
ljul Zomeravondbridge,Broekerhuis,19»^5 uur
^Jul Spreekuur B en V/
8jul Zomeravondbridge,Broekerhuis, 19*^5 uur

lOjul Onder de Pannen Puzzeltocht op-Manken
l3jul Zomeravondbridge,Broekerhuis,19*^5 uur
l6jul OUD PAPIER

28mei-ifjun AKTIE ANTI-HERINDELING

==OUD PAPIER==

Zaterdag 21 mei wordt er weer OUD PAPIER op-
gehaald door o.b.s, de Havenrakkers, Ora 9*30
uur beginnen we op de Eilandweg, In het ande.-
re deel van het dorp wordt om 10,00 uur be-
gonnen, V/ilt U het papier in doos,zak of goed
gebonden tijdig buiten zetten? Ook vodden
worden meegenomen, Bij voorbaat dank,

==:AVONDVIERDAAGSE=:=

Avondvierdaagse van 7 t/m 10 juni,
Inschrijfgeld: t/m 13 jaar f 4.75» 14 jaar
e.o. f 3.75, Aanmelden 5/ffl_20^mei bij:
W, Drijver, Buitenweeren^l?* Broek in W'land
R. Rozeboom, Dorpsstraat 36, zuiderwoude

=JEUGDHUIS "DE VOORHAAK"==
• eVrijdag 27 mei, kinderdisco. Degje avond weer

een disco speciaal voor de jonge jeugd tot
l4 jaar, Dus tot ziens!!!!

=«TAFELTEMNISSEN==

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

Postgiro 17 85 66

==OPEN DAG SDOB==:

isOp woensdag 25 mei a.s. is er voor alle kin-
deren van 6-10 jaar, die nog geen lid zyn
van S.D.O.B., de gelegenheid op een speelse
manier kennis te maken met de voetbalsport.
Van 18.30 - 19.30 uur staan diverse mensen
klaar om de eerste beginselen aan te leren.
Let op, zo wel jongens als meisjes zijn welkc
Gaarne van te voren even opgeven bij Wim
Drijver, tel. 1201 of Joost Philippona,1429.

==HOGE HOED]^ TOERNOOI SDOB=:= "
Ter afsluiting van het seizoen I987/88 wordt
op zondag 29 mei 1988 op het sportcomplex
"Het Noordsche Bosch" weer het traditionele
"Hoge Hoeden Toernooi" gehouden, SDOB-leden
dienen zich op te geven bij hun aanvoerder
of elftalleider; niet-leden kunnen zich mel-
den aan het adres:Zuiderwouderdorpsstraat 13

tel. 3305.

==ZOMERAVONDBRIDGE==

Bridgeclub Koeprraan organiseert ook dit jaaz
weer zomeravonddrives in het Broekerhuis,
Leeteinde I6. Aanvang; 19.45 uur iedere vrij-
dagavond vanaf 27 mei t.e.m. 5 augustus.
m de voorronden krijgt de nummer 1 f 20.00
per paar en de nummer 2 f 10.00 per paar en
plaatst zich voor de finale, die zal plaats-
vinden pp 26 augustus, al naar gelang het
aantal deelnemers varieert het aantal lijnen
en het aantal plaatsingen voor de finale.
Inschrijving: uitsluitend telefonisch bij
Joop Spaan, tel. 1314, b.g.g. 3289 of 1513.
De kosten bedragen f 10,00 per paar.

==WAAPDELOOS MATERIAAL==

Mevr. Kaandprp te Limmen zamelt goederen in
voor invalide kinderen in tehuizen en woon-
oorden in Limmen en omgeving. Daarbij gaat
het. naast b.v. speelgoed en resten wol om a]
lerhande zaken die voorwerp van verzaraelong
kunnen zijn. zoals: Stikkers - postzegels -
speldjes - lege ballpoints met opdruk -
lege aanstekers met opdruk -• bierfiltjes -
suikerzakjes - ansichtkaarten.
Heeft u dergelijke spullen en wilt u dese
aan de kinderen schenken, dan kunt U contaci
opnemen met de heer J. Slagter, C. Roele-
straat 34, tel. 1475, hij zorgt er dan voor
dat alles bij mevrouw Kaandorp komt.

Iedere woensdagavond recreatief tafelten^issen bij Sparta van 20,00 tot 22.00 uur.
====•^ • 'Gymnastieklokkaal o.b.s. Inlichtingen: tel.3191« =^?5;




