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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

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

Rabobankno. 31.07.13.579

:=AGENDA=:

Zkieb OUD PAPIER
Irart NUT Sail Amsterdam

3mrt Oud Broek Restauratie Broeker Kerk
3rart Klaverjasver. Koppeldrive
5mrt Spreekuur B en W
5-llmrt Collecte Unicef

LOmrt Bejaardensoos BAZAR
I2'-l8mrt Collecte ^eumafonds
L^rart N.C.V.B. Catherine van Bora
L9~25mrt Collecte Simavi
^Omrt "'Soos een dagje uit
22mrt Plattelandsvr. "^eur en Fleur"
26mrt-lapr Collecte Kinderbescherming
29mrt K.D.S. Jaarvergadering
2apr Spreekuur B en W
2-8apr Collecte Ned. Hartstichting
5apr Toneelvoorstell.Eavcnrakkers, 1.1.
6apr Toneel Havenrakkers voor belangstell,
7apr O.UD PAPIER
7apr NUT Broekers voor Broekers
8spr NUT Concert in N.H.Kerk te Broek

Ilapr NCVB De humor en tragiek v.h.Jodendom

L7mei Jeugd doet Leven Feestconcert in herk

==SPREEKUUR B EN W=:=

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

Postgiro 17 85 66

==^ MET OPTOCHT=:=
V/y hebben u enige weken geleden opgeropen een
optocht te organiseren. Vertegenwoordigers

1 van buurten zjjn benaderd door de heren J.
jOroot en J. Pilkes. Er zijn reeds een aantal
I enthousiaste reacties binnen, maar nog niet
1genoeg. 0ns hebben vragen bereikt wat nu pre-
jcies de bedoeling is. Wij stellen ons voor dat
I er mee kunnen rijden of lopen:
i- wagens
j- groepen kinderen en/of volwassenen die lo-
[ pend iets uitbeelden ( de route zal niet zo
! lang zijn als voorgaande keren)
I - individuele kindereh of volwassenen
jAlle raogeljjke onderwerpen kunnen uitgebeeld
jworden: satirisch ~ historisch - politiek -
isprookjes - enz. In het verleden zijn o.a. ge-
jmaakt: Piratenschip - Broeker Vinken ~ Blue
jLady - Oude beroepen - rups - kikkers. Ora
i doublures te voorkomen raoeten de
jvoor 1 maart aangemeld worden bij J. GrooE
IteI7""I555'"65~j7~Pllkes, tel. 1279»
iWij hopen dat er op 5 mei een zeer gevarieerde
ioptocht door ons dorp ttekt. Het is. toch een

___j.traditie geworden, laten we die proberen, met
Iz'n alien, in stand te houden. Voor elk kind

Het maandelijks spreekuur van B en Wis op 5 jdat meedoet is er na afloop een attentie.
maart a.s. cm 19.00 uur, De Erven 2. ZittingjMensen doe uw best en brei een kar of tiramer
heeft deze keer de heer Kingraa. Ieen jurkje.

==0UD PAPIER== ====jP,S. Indien het moeilijk voor u is om aan een
Zaterdag 2k februari wordt er weer OUD PAPIEI^^^f®^ tractcr te komen (Het kan ook op een

auto met aanhanger gebouv/d worden; wil d.e
Broeker Gemeenschap, voor zover dat raogelijk

opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Ora
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het
andere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
begonnen. V/ilt U het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
den worden meegenomen. Bij voorbaat dank!

==N U T==

ever de organisatie van SAIL *90

==KLAVERJASSEN==

is, beraiddelen in die zaken.

gr^EXPOSEREN IN HET BROEKER HUIS==
In maart vangt ons nieuwe expositiejaar aan.
Om tot goede afspraken te komen willen wjj op
dinsdag 6 maart om 20.00 uur in het Broeker-

Dcnderdag 1 maart om 20,00 uur in het Broe-. jhuis bij elkaar komen om een tentoonstellings
kerhuis laten wij een film zien van de laatstlindeling te maken. Nieuwe mensen ziJn van har-
gehouden SAIL AMSTERDAM en wordt er verteld jte welkora. Bent u die avond verhinderd, maar

(v/ilt u toch exposeren, laat ons dat dan tijdig
====^(voor 6-3-*90) weten. Piet Beets tel. 1330,

T, T i . - J. J -z 4. • lAnneke Kesselaar. tel. 1763j Gobi Slagt, 3013*Koppelklaverjasdrive op zaterdag 3 maart in r ' =====
==BIBLIOTHEEK==het Broekerhuis. Aanvang: 20.00 uur. Opgeven

bij J. Spaan, tel. 131^. i Er'.is weer een nieuwe collectie CD's in de
bibliotheek In de uitlening opgenomen!!
Heeft u uw vakantie besternraing nog niet vast-
gesteld? Kom eens naar, onze tentoonstelling
"Vakantieboeken" en u doet er vast wel een

idee op. Ook hebben we een tentoonstelling
j over dinosaurussen met dinosaurussen van

=1 karton, net echt, -rrrjijbii

==JEUGD DOET LEVEN==

Noteert U vast in uw agenda: 17 mei in de
Kerk te Broekein Waterland een Feestconcert
uitgevoerd door de Fanfare Jeugd dcet Leven
ter gelegenheid VaU hun 20-jarig bestaan.




