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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING ''DB BROEKER GEMEENSCHAP'

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

Rabobankno. 31.07.13.579

:bgAGENDA==

19.^.01 Koeperman bridgedrive Broekerh.l9.^5u.
22r;iei-^juni Collecte . Rode Kruis

P.v«d.A.» Ledenverg.Broekerhuis 20.00u.
2crnei Zomeravondbridge ,Broekerhuis ,19»^5 u,
27irei OUD PAPIER
27^iO± Oud Broek naar Westzaan
28nei SDOB Hogehoedentoernooi
3t/ml7juni Theaterspekt.Ende dispereert niet
53un Ben W S t-preekuur
6-;;/rn9jun Avondvierdaagse
Sjun Broekerhaven naar Katwijk
I2--253un Collecte Prins Bernhardfonds
22jun Broekerhaven muziek met fam. Gulj6
24.jun~5aug Expositie BH:G.Appel + G.Buurs
253un Koeperman Huiskamertoernooi
26jun-2jul Collecte Epilepsie fonds
50jun vioet Leven concert te Uitdam
30Jnn Zomeravondbridge Broekerhuis,19»^5
ljul OUD PAPIER
33UI Spreekuur B en W
7jul Zomeravondbridge Broekerhuis, 19'^5 u-

l^jul Zomeravondbridge Broekerhuis, 19*^5 Ue

==VERSCH1JN1NGSDATA==

in verband met de vakantieperiode verschijnt
de Broeker Gemeenschap op de volgende data:
1 Juni - 13 juni - I3 juli - 10 augustus -
2k augustus en daarna weer om de 1^ dagen.
Kopie zondags voor de verschijningsdatum
inleveren bij de redactie.

==OUD PAP1ER==

Zaterdag 27 mei wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Om
9^30 uur beginnen vie op de Eilandweg. In
iet andere deel van het dorp wordt om 10^00
uur begonneno Wilt U het papier in doos, zak
of gofcd gebonden tijdig buiten zetten? Ook
vcdden worden meegenomen. Bij voorbaat dank®

==AVONDVipDAAGSE==
A^^ondvierdaagse van 6 t/ra 9 juni,
Inschrijfgeld: t/m 13 jaar f kv75i 1^ Jaar
e^Oo f Aanmelden t/m 19 mei bij:
W» Drijver, Buitenweeren 17, Broek in. W'land
R., Po^eboom, Dorpsstraat 36, Zuiderwoude

GEZINS- EN BEJAARDENHULP

Aanvragen voor hulp:
Purmerend, Waterlandlaan ^8

02990 - 27327
^agelijks van 9«00 - 10.00 uur

T-

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

Postgiro 17 85 66

==OUDHOLLANDSE MARKT==

Op zaterdag 12 augustus a.s. organiseert de
Broeker Gemeenschap weer een oudhollandse
markt op het Kerkplein en langs het Haven--
rak. De markttijden zijn van 10,30 - l6,30
uur, De prijs van een raarktkraam is f 30«--.
De brieven aan de vaste kraamhouders zijn de
•deur al uit, Mensen die ook belangsstelling
hebben voor een kraam, kunnen contact opne-
men met mw, Blufpand, Be Draai 38, tel. 3120
dit geldt alleen voor diegenen die geen
brief hebben gehad.

==OPEN DAG SDOB==

Op woensdag 2k mei a.s, is er voor alle
kinderen van 6-12 jaar, die nog geen lid
zijn Van S.D.O.B., de gelegenheid op een
speelse manier kennis te maken met de voet-
balsport. Van I8.3O - 19*30 uur gtaan diver
se mensen klaar bm de eerste beginselen aan
te leren. Let op, zov/el jongens als meisjes
zijn welkora. Gaarne van te voren even opgeven
bij Wim Drijver, tel.1201 of Joost Philippo-
na, tel. 1^29»

==HU1SKAMER T0ERN001==

Bridgeclub Koeperman organiseert op zondag
23 juni 1989 voor de tweede keer het HUIS-
KAMER TOERKOOl. Het evenement begint rond
de koffietijd en duurt de hele dag (10,00-
18.00 uur). Tien Broeker huiskamers (bij
zeer fraai weer eventueel tuinen) zijn het
toneel van een groot bridgefestijn. In deze
huiskamers is een viertal aanwezig en tus-
sen deze huiskamers pendelen tien viertallen
om in de meeste van deze huiskamers een aan-

tal spellen te spelen (een viertallen wed-
strijdje), Naast het bridgen is er de moge^-
lijkheid van een hapje en een drankje. Voor
een lunch wordt gezorgd. Kortom gezellig-
heid is troef en het is een ideale manier
om in een korte tijd een aantal keren op
visite te gaan, zo kom je nog eens ergensJ
Van de deelnemers wordt een bescheiden bij-
drage gevraagd ter dekking van de kosten
(hapjes, drankjes, lunch, prijzen). leder-
een die kan bridgen, van geroutineerd tot
beginner, kan meedoen. Zogenaamde lepers
kunnen zich nog opgeven, het liefst met een
viertal, maar als u zich als paar opgeeft,
wordt U door de organisatie aan een ander
paar gekoppeld, Opgave bij Titiana Lof,
telefoon 3289*




