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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

___Setoetariaat: mw. De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579. _.
==AGENDA==

22apr OUD PAPIER
22apr Rommelraarkt t.b.v. Restauratiefends
22apr Bibliotheek "OPEN DAG"

Klaver- en Bridge drive
Playback show
Fanfare concert
Spellen voor ouderen
Koersbal

Volksdansen

Toneelvoorstelling
Steenwerpen
Nederland-West Duitsland
Rock S: Roll demonstratie

Gymver.Sparta demonstratie
Koninginnedag + bal

50apr Amnesty: "Zeg Nee Tegen De Doodstraf"
Imei Spreekuur B en W
2raei Broekerhaven naar Breezand
^mei Dodenherdenking
8-l4mei Collecte Astraafonds

LOmei NCVB Greatieve avond
L2mei Bejaardensoos Voorjaarstocht
L3-21mei Collecte AVO
L6raei Bejaardensoos afsluting soosmiddagen
L7mei Pl.vr« "Kleur en stijl in de mode"
^2mei-^jun Collecte Rode Kruis
^7niei OUD PAPIER niet!
3~17juii Theaterspektakel Ende dispereert
3jun B en W spreekuur
6~9jun Avondvierdaagse

==SPREEKUUR B.EH W.==
let maandelijks spreekuur van B en Wis op
. mei a.s. om 19*00 uur, De Erven 2. Zitting
iesft deze keer de heer Doornenbale

==0UD PAPIER==:
Jaterdag 22 april wordt er weer OUD PAPIER
jpgehaald door o.b.s. de'Havenrakkers. Om
S-.30 uur beginnen we op de Eilandweg, In het
indere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
ifcgonnen. Wilt U het papier in doosj zak of
:oed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
en worden meegenomen. Bij voorbaat dank,

==:BIBLIOTHEEK==
n het kader van de Landelijke Bibliotheek-
ag houdt de Broeker Bibliotheek een "OPEN
AG" van 11.00 - l6,00 uur, Leeteinde iS7~

LET OP! LET OP! LET OPl
De gymdemonstratie begint op vfijdag 28
april om 19^30 uur en niet om 20,00 uur,
Dus 19•30''uur"gymdemonstratie in de tenti!

22apr Oranjetent
23apr Oranjetent
23apr Oranjetent
2^apr Oranjetent
''»apr Oranjetent
23anr Oranjetent
23apr Oranjetent
26apr ^ranjetent
26apr Oranjetent
27apr Oranjetent
28apr Oranjetent
29apr Oranjetent

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

Postgiro 17 8^66
==PROGRAMMA DODENHERDENKING==

• k mei 1989
om 19*^3 ^ur in de N.H.Kerk te Zuiderwoude
Orgelimprovistie - G. Luitjes
Declamatie - M, Spaans-Dekker
Orgelimprovistie - G. Luitjes

2 minuten stilte

Samenzang: Het Wilhelmus

==ROMMELMARKT==
22 april Rommelmarkt t.b.v, Restauratiefonds
N.H.Kerk-:Broek in Waterland, De tent gaat om
9.00 uur open en is dat tot 13*00 uur,
Kunst_en Kitsch Mevr. Bruigom is van 10,00 -
12,00 uur aanwezig in de tent. Als U oude
spulletjes wilt laten taxeren dan kan dat
vrijblijvend,

==ORANJEVERENIGING==
Alle dorpsgenoten hebben het programmaboekje
inmiddels ontvangen. Wy hopen dat het program
ma u aanspreekt en rekenen er op velen van u
in de feesttent te treffen, Alle programme
onderdelen zijn de moeite van uw bezoek waard!
Op donderdag 20 april a.s, wordt de tent opge-
zet. Als U tijd en zin heeft om te helpen,
uw hulp wordt zeer gewaardeerd.
{?£AVERJAS-_EN__BRIDGF3DRIVE Op zaterdag 22 apr.
is een klaverjas-''en"brldge-drive georgami-
seerd in een verwarmde feesttent, De leiding
is in de deskundige"handen van Joop Spaan en
het aantal prijzen is als vanouds overweldig-
end, Aanvang: 20,00 uur in de feesttent.
VOETBALj^^NEDERL^D^-_^WEST_^DU Woensdag
2^ april wordt deze"altij3~beia3en'"wedstrijd
op een groot-beeld-scherm gespeeld in de tent.
Een unieke primeur in Broek, die u niet mag
missen, De tent is een half uur voor de aan
vang van de wedstrijd open,

gaan niet alleen terug in de
tyd als het auto's betreft (old-timer-show op
zaterdag 29 april vanaf 13*00 uur), raaar ook
met dansen. Op donderdag 27 april wordt aan
rock St roll gedaan. En hoe! De bekende rock
& roll dansschool "LOLLIPOP" verzorgt een
spektaculaire demonstratie om 20,30 uur, De tv.
tent is open vanaf 20,00 uur en de toegang
gratis, Uiteraard kunt u volop meedansen of
liever: mee-rocken.

2Il®5*i9?!§??ATIE_^^SPARTA;;. .Een demonstratie-
optreden van "Sparta" staat garant voor een
gezellige avond in een voile tent, Dat is mo-
tiverend voor de Spartamensen en fiijn voor
het publiek. Sparta - vrydag 28 april - 19,30
=== uur, =====




