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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

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

Rabobantoa^E(^.j[3^5_79

==AGENDA==

LO rrt Bejaardensoos Bazar
iBrirt Amnesty Schrijfavond
.i.2"19mrt Collecte ^eumafonds
ikmrt NCVB "Catherina van Bora''
L-i-mrx; 'lecreatievereniging Jaarvergadeeing
"1.9 "?5;f".rt Collecte Simavi

3cjaardensoos dag j C lii b
?2mrt piattelands"Geur en Eleur"
^Bmrt Alg. Tennisvero Jaarvergadering
?6ir.rt-lapr Collecte Kinderbescherming
?7r.rt. Oud Brpek Jaarvergadering + lezing
29niri; K.D.S,' Jaarvergadering
2apr Spreekuur B en W
2--8apr Coljlecte Ned, Hartstichting

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

EostgiroJll &5^6

I ==BaZAE==

IZaterdag 10 roaart is het zover en openen v/ij
!om 13*30 uur de deuren van het Broekerhuis
Ivoor onze jaarlijkse Bazar,Er is weer van al-.
i les te koop en veel te beleven, dus hopeii v/ij
iweer op een gezellige drukte, Wij weten dat er
jvele Broekers met het wel en wee van de be-
jjaardensoos meeleven, Wij rekenen dan 00k op
iveel mensen. Tot ziens zaterdag a.s,

I ==RECREATIEVEEENIGING==.
!De jaarvergadering van de recreatiever• zal
jgehouden worden op woensdag 1^ "raaart a.s, om
120,30 uur ten huize van A» Velzel, Oosteinde
i^O, tel, 1777" Alle leden en ouders van jeugd-

3apr ToneeJLvoorst, Havenrakkers leerlingen |leden zijn van harte welkom, Belangstellende
6apr Toneelvoorst. Havenrakkai
7apr CUB PAPIEB
7apr NUT Broekers voor Broekers
8apr NUT Concert in N.H, Kerk

lOapr Plattelandsvr, Eendagsbestuur

belangst, ileden kunnen zich aanraelden bij A. Velzel.
•illonka Creyghton zal aftreden als voorzitter
jln haar opvolging is nog niet voorzien, Kan-
jdidaten voor deze vakature kunnen zich voor
Jde vergadering opgeven bij het secretariaat

llapr NCVB De humor en tragiek v.h.Jodendom •( De Breeck 5jtelo 3186), v/aar 00k het jaar-
23-29apr Collecte Sport ^ehandicapten iverslag en het financieel verslag ter inzage
29apr IJsclub Belmermeermolen trimloop iliggen.
17mei Fanfare «^eugd doet leven feestconcert j====: ===:

==:H AVENRAKKEPS TONEELUITVQ ERING==

==3 MEI CPTOCHTri=:
Langs deze weg laren we u alien weten dat d^
c ' 4. u4- • • J -1 j 4. TT .pp wordt xn het Dorpshuxs xn Zuxderwoude voor5-mex optocht xn xeder geval doorgaat. Heefb , , —

• -4. _/ ^A A 1 j 4. 1 ouders en oelangstellenden

Steeds' bif J^Groo?! tel.'1455 ofj.'pmfs j ^1=0 BELLO, DE GEWAANDE SCH00ESTEENVE6EE
tel. 1279. ;/

Op vrijdagavond 6 april a.s. om 20.30 uur

i opgevoerd door leerkrachten en ouders van de
j basisschool de Havenrakkers. Nadere gegevens

De buurt Buitenwberen - Mo erland zal als | volgen-.
buurt niet met e^n wagen komen, Mocht u zich! ====: =====
uit deze buurt Ihdividueel geroepen voelen, ! ==KRUISVERENIGING==
gceit u zich da]fi op by bovenstaande heren. j Regionale Kruisvereniging V/aterland,

/•

====! Kometenstraat 6, 1^43 BA Purmerend
jtel. 02990 - 34230
! Contactadres Broek: J. Aubertijn, tel.
i Uitleenmaterialeu; Nieuwland 22
jop dxEsdag^en donderdag 12.00 - 12,30 uur
jSpoedeisende uitleen: Monnickendam
INoordeinde 26, elke werkdag I8.OO - 19-00 uui
jTe.lefonisch spreekuur; elke werkdag

= M n -D ===={ tussen 12.30 en 13.13 uur, tel. 02902-1218

r.aart spreekt mevr. ds. A- Lehne over: |
tharina van Bora'^-. Catherina van Bora was

==PLA1'TELANDSVR0UWEN==
Donderdag 22 .m'aart presenteert het Bureau
Voorlichting Merkartikelen het programma:
"Geur en Fleur" met o,a. voorlichting over
blccmschikkeh, voeding, gezondheid en een
bijdetijds huishouden. Verenigingsgebouw,
Mcnnickendara om 20.00 upr.

•1 h

de vrouw van Luther. I'at was zij voor een
vrouw? Hoe is het leven met een man die in
de ban is gedaan? Wat kunnen v;ij van haar
leren? Dat hoort u op deze avond.
Kosterij om 20.00 uur.

==BIBLI0THEEK==

openingstijden

raaandag 13.30 - I6.3O uur
19.00 - 20.30 uur

dinsdag 13.30 - l4.00 uur
donderdag 13-30 - I6.3O uur

19.00 - 20.30 uur
Leeteinde I6

1389




