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BRQEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

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

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA=:

9mrt C.D.A. Ledenvergadering
-12mrt Collecte Reumafonds

llmrt Grote ^erk M'dam Johannes Passion
12~19nirt Collecte gimavi
15inrt NCVB "Bad,bed en brood"
l6rart NUT "Vogels in Waterland"
iSmrt OUD PAPIER
l8mrt Bejaardensoos Bazar, 13^30 uur

.l8mrt. JKoeperman viertallen toernooi
aOimrt Emancipatie nota, Gemeentehuis
21mrt Tennisvero Alg. Ledenvergadering
21mrt OUD-Broek Jaarvergadering
22mrt Pl.vr. "Zuiver water, zuiver leven"
28mrt Bejaardensoos Film over Waterland
28rart Bejaardensoos Trekking verloting
3apr Spreekuur B en W
3-9apr Collecte Ned, Hartstichting
8apr Afscheid Zr, Crouse

10-l6apr Collecte Kinderbescherming
12apr NCVB Monumenten in Amsterdam
I3apr Plattelandsvr. Eindagsbestuur
I3apr Fanfare Zuiderv/oude E^ndagsbestuur
17apr Collecte fonds sport gehandicapten
22apr Rmmelmarkt t,boV, Restauratiefonds
22apr Landelijke Bibliotheekdag
22apr OUD PAPIER . '
22apr NUT Toneelver. Toetsteen
29apr Oranjever, Koninginnedag

Imei.. Spreekuur B en W
'fmei Lodenherdenking
8—lAmei Collecte Ned, Astmafonds

lOmei N.C.V.B, Creatieve avond

==N.C.B.B.==:
13 maart a.s,"Bad, bed en brood" door Ds« H»
M.Stam, Ds» Stam is directeur van "Hulp voor
Onbehuisden" in Amsterdam,

==NUT== """•
16 maart a,s, om 20,00 uur in het Broeker-
Jiais "Vogels in Waterland". Bram Pieters
neemt ons aan de hand tijdens een trektocht
in woord en beeld door het mooie Waterland,
pnze gevederde vrienden zijn het onderwerp.

==PLATTELANDSVROUWEN==
Woensdag 22 maart om 20,00 uur in het Lu-
thers clubgebouw te Monnickendam een lezing;
"Zuiver water - zuiver leven" door bureau
"Piro Hita". In de lezing spreekt men o,a.
over: Water is ook voeding; Is leidingwater
geschikt aid drinkwater?

==YOGA-LESSEN==

net Broekerhuis, maandagavond en dinsdag
tend, Inlichtingen: tel. 32.h7c

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

Postgiro 17 85 66

==OUD PAPIER==

Zaterdag I8 maart wordt er weer OUD PAPIER
opgehaaId''door~o7b.s. de Havenrakkers, Om
9,30 ^ur beginnen we op de Eilandweg, In het
andere deel van het dorp wordt om 10,00 uur
begonnen. Wilt U het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vodv
den worden meegenomen. By voorbaat dank!

i*VOLKeDANSM===

Op dinsdagmiddag van 1^.00 uur tot 13•30 ^ur
is er Volkdsddnsen voor mensen van k3 jaar
en ouder. Eerst doen wij gymnastiek en ont-
spanningsoefeningen en daarna Volkedansen.
Dus inspanning en ontspanning, Wanneer U van
beweging en ontspanning houdt, kom dan een
keer kijken in het Broekerhuis boven de Bi-
bliotheeko Bewegen is goed voor U11!

==BIBLIOTHEEK==

Kijkdozenwedstrijd U zult in de krant wel-
licht*"gelzen hebben dat de Bibliotheken een
kijkdozenwedstrijd organiseren, Deze wedstryd
is alleen voor volwassenen, Het leek ons daar
cm leuker een eigen kijkdozenwedstrijd te or-
ganiseren voor de volgende leeftijdsgroepen:
-t/m 6 Jaar; 7 t/m 9 jaar; 10 t/m 12 jaar;
13 t/m 13 jaar en I6 jaar e,o. U doet dan dus
niet mee aan de landelijke v/edstri^d, Het on
derwerp in de kijkdozen""Is vri37"Het liefst
hebben we dozen met een open front, maar met
een kijkgaatje mag natuurlijk ook. Jullie
kunnen de kykdozen inleveren van 10 t/m 17
april tijdens de openingiuren in de"'bIblio-
theek, De prijsuitreiking is op 22 april ty-
dens de Landelijke Bibliotheekdag. Tijdstip
wordt nog bekend gemaakt. We willen de kijk-
dozen tot 1 mei tentoonstellen, Daarna kunnen

jullie ze weer ophalen.

Op het ogenblik is er in het kader van de
Boekenweek een tentoonstelling "Boek_en film"
De boeken van de tenioonsteliing~imnt"*u ook
lenen. Na 13 maart zullen ook de boekenweek
geschenken te leen zijn.
Vanaf nu zijn er veel nieuwe romans^in de
uitlening, OpeningstiJdinTinaan5agTi3*30 -
16,30 en 19bOO - 20,30 uur; dinsdag: 13»30-
1^,00 uur; donderdag 13-30 - I6.3O uur en
19.00 - 20.30 uur. Leeteinde I6.

==VERLEENDE VERGUNNING==:

B eb W hebben aan C. Punt.voor het veranderen
vernieuwen van een woon/bedrijfspand op het
adres Uitdammer Dorpsstraat 33 ©en bouwver-
gunning verleend.




