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GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

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

Rabobankno. 31.07.13.579

DodentLerdenking
b-.i4mei Collecte Astmafonds
9msx Lezing: Ziekdoor GIF?! H.MoStiekema

lOmei NCVB Creatieve avond
12aiej Bejaardensoos Bustocht

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

Postgiro 17 85 66

{ ==AVONDVISRDAAGSE==
jDe N.W.B. Avondvierdaagse zal in Broek in Wa-
(terland worden gehouden van dinsdag 6 juni
j"b/m vrijdag 9 Juni a.s. Start; elke avond van
af het parkeerterrein Nieuwland tussen 18,3012mai Koeperman,bridgedrive,Broekerhuis.2 >.1; .^^®^wiana tussen lb,

®"rBun555i5^55-^^ LoL^in riand

L9nei Ko;par»an,;ridgedriv:!BroeLrLl9% n
'l::x1^:por:an"ridSd:ivrBro k • Id 4.2?.T.9i OUD PAPIEK ive.Broekein. 19.'t5ujwordt een reduotie van f 1,30 voor seniorle-
2?mei Oud Broek naar Westzaan gegeven.
28iiiei S.D.O.B. Hoge hoedentoernool h'?" 12 jaar en Jonger (behalve
2jun Koeperman,bridgedrive,Broekerh.l9 45 y°°^*Sezet onderwfls) worden zonder bege-
"S"*"'•'m"''7"iiiTi tiT J • " ^ ° . j "^an een volwassene niet ingeschreven,

un keiuufdxspereert nretpe kinderen dienen in I989 9 jaar fe^'jun Spreekuur B en W
6t/rn9jun Avondvierdaagse
8jun Broekerhaven naar Katwijk

.2--23jun Collecte Prins Beriihard Fonds
^2jun Broekerhaven muziekavond fam.Gulj^

j un-3aug Exp.Broekerh.G.Appel+G.Buurs
!3jun Koeperman Huiskaraertoernooi
!63un—2jul Collecte Epilepsiefonds

==PLATTELANDSVROUWEN==
oensiag 17 mei komt kleur- en stijladviseu-
e Tineke de Vries ons laten zien hoe we er
o -voordelig mogelijk uit kunnen zien.
orpshuis, Zuiderwoude, 20,00 uur.

==BIBLIOTHEEK==
r zijn 2 nieuwe tentoonstellingen in de bi-
Liotheek. Voor de jeugd is het onderwerp
iveede Wereldoorlog en voor de volwassenen
aat de tentoonstelling over Poezie. De boe-
5/1 behorend bij de tentoonstellingen kunnen

worden. De openingstijden;
aandag ; 13.30-16,30"en 19.00-20.30 uur
Lnsdag : 13*30-1^.00 uur
Dnderdag: 13.30-16.30 en 19.00-20.30 uur

Leeteinde l6

==SPREEKUUR POLITIE==
'dere zaterdag van 16.00-18,00 uur, politie
ireau Nieuwland 37, tel. 129^.

zijn of|te worden. Komt u a®u.b. na 17.00 uur in-
schrijven

j ==ZOMERAVONDBRIDGE==
IBridge Club Koeperman. organiseert iedere
ivrijdagavond vanaf 12 mei t/m 2 juni en vanaf
j30 juni t/m l8 augustus in het Broekerhuis

Ojun Koeperman,bridg'edrive.broekerh 19 45 drive, aanvang 19.^5 uur. In de
ljul OUD PAPIER • 9* 3 tussenligende periode is het Broekerhuis injde ban van een groot toneelspektakel.
^--l^aug BROEKER FEESTWEEK fOpgave uitsluitend telefonisch 1313/3289/131^
===== ====j^® eerst aankomenden van iedere poule ver-

==N.C.V.B.== Idienen een geldprijs en plaatsen zich in de
0 mei een creative avond. We gaan kaarsen (finale, welke gespeeld wordt op 23 augustus,
ersieren. jwaarbij grote prijzen te winnen zijn.

==OUD BROEK IN WATERLAND==
iHet bestuur van de Historische Vereniging
jWestzaan nodigt bestuur en leden van de Ver.
(Oud Broek in, Waterland uit voor een lezing en
jrondleiding op 27 mei a.s. De ontvangst is
Iom 13.00 uur in het Regthuys, Kerkbuurt 33
(te Westzaan. Na een korte" lezing volgt een
jrondleiding door de Kerkbuurt een een bezoek
|aan een Griekse Kruiskerk, Bij voldoende be-
jlangstelling nog een bezoek aan een Pelmolen
Iuit het jaar 1722. U kunt zich tot 20 mei
[Voor deelname opgeven bij de heer E.A.Minder-
(houd, de Breeck 3, tel. 3186. Vriendelijk ver-
jzoek: Kunt Uuw eigen vervoer regelen?
I~ ==:COLLECTE==
(De collecte ten bate van de Nederlandse Hart-
(stichting heeft het mooie bedrag van / 2373^33
jopgebracht, waarvan_in-Zuiderwoude / 318.7O en
in Uitdam f I30.— Collectanten en gevers

___i^i®^"voor onze hartelijke dank.




