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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Dr.aai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==

6apr Mensen in nood: Kledingaktie
7apr Bejaardensoos: Balkanorkest

lOapr NGVB Vogelleven in Vi/aterland
llapr Havenrakkers Toneel- leerlingen
12apr Havenrakkers Toneel belangstel.
13apr ROMMELMARKT t,b.v. restauratie
l8apr Plattelandsvrouwen Iriscopie
19apr Broekerkerkconcert
20aprvTracht in het Broekerhuis met
21apr 2 §6nakters van Heijermans
20apr-8jun Exp.Broekerhuis H.Hoogland
27apr OUD PAPIER
27apr Koppelklaverjasdrive Broekerhuis
JOapr Broekerhuis ORANJEBAL
4mei Dodenherdenking

llmei NUT Toneelgezelschap Toetsteen
l^mei Plattelandsvr, ESndagsbestuur
15mei NGVB Greatieve avond
25mei Goncert Gem.Koor + Jeugd doet leven
ljua-'KDS Kijken bij Kleindierenfokker
^t/m73un Avondvierdaagse

:=MENSEN IN NOOD==

De gebruikelijke inzameling Van gedragen
kleding voor de Stichting Mensen in Nood uit
Den Bosch zal plaats vinden op zaterdag
6 april. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zullen
er vrijwilligers zijn die de"kleding huis
aan huis ophalen. Wilt u de kleding a.u.b.
voor 10.00 uur buiten zetten? Wilt u de kle
ding aanbieden in gesloten plastic vuilnis—
zakken? Mensen in Nood vraagt goede en nog
draagbare kleding en schoeisel, dekens, la-
kens en gordijnstoffen. (Geen lompen of ka-
potte schoenen.)
Voor meer informatie kunt u bellen naar de

fam. Klok, tel. 1920.

=^AAN ALLE BROEKERS==

Zondag 7 april a.s. musiceert het BALKAN-
or^est "Amstelland" voor ons in de N.H.Kerk
Aanvang: 1^.00 uur. Het beloofd een fijne
vroljjke middag te worden met mooie warme
zang en rauziek. Leden van de ouderensoos
hebben gratis toegang, overige belangstel-
lende Broekers nodigen we van harte uit
dit eveneraent mee te maken. U betaald^
slechts / 3.- P®3r persoon voor deze middag.
Dus tot zondag a.s.

openingstijden postkantoor

dagelijks van 9*00 - 12.00 uur

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

___]^st^qJ7^85 66

adrTONEEL HAVENRAKKERS ==

Op vrijdagavond 12 april a*s# om 20^30
wordt in het Dorpshuis van Zuiderwoude
voor ouders en belangstellenden opgevoerd

DE SGHAT VAN WOESTE KEVER
Er wordt gespeeld doon leerkrachten en ou
ders en oud-ouders van de basisschool de
Havenrakkers. Kaarten a f 6.00 zijn vanaf
heden verkrijgbaar bij : fam. Schrama,
Hage Weer ^1, tel. 3067, fam. Swart, Nieuw
land 8, tel. I385 of op school.
Kaartverkoop in Zuiderwoude: elke werkdag
van 13.30 - 17.00 uur aan de school aldaar.

:=N.G.V.B.==

Woensdag 10 april komt de heer Pieters uit
Zuiderwoude ons vertellen over het "Vogel
leven en reservaatbeheer in Waterland".
Waterland is een prachtig natuurgebied. Eeh
gebied met moerasjes, rietkragen, brede
sloten en raeren. Veel vogels hebben er een
broedplaats gevonden. De heer Pieters is de
beheerder van dit reservaat. Hij neemt ons
raee d.m.v. dia's/film door Vl/aterland.

==ROMMELMARKT==

Zaterdag"13 april van 9^29—1—i-i—-————
rommelraarkt in de Broeker^Kerk

voor de Broeker Kerk. Kom alien en koop
zoveel mogelijk spulien of waag een gokje
bij het rad van avohtuur. Verder wordt er
een lappendeken verloolj e& knot u raden op
een boodschappenmand en een pop. De sjoelr
bak staat 00k weer klaar.
Heeft u nog spulien? Nog steeds van harte
welkom. Neemt u even contact op met Hoet-
raer, tel. 1239; Rejjnders, Wagengouw 7, tel-.
1^31 of van Mook, tel. 1397.
De kerk is weer prachtig, laten v;e dat zo

zien te houden.

=:=R£G REATIEVEREN IGING==

De jaarvergadering van de Recreatieverenig—
ing zal gehouden worden op woensdag 17 april
a.s. om 20.30 uur ten huize van A. Velzel,
Oosteinde ^0, tel. 1777. Alle leden en ou
ders van jeugdleden zijn van harte welkom.
Belangstellende -leden kunnen zich aanmelden
bio A. Velzel, Het jaarverslag en het finan
cieel verslag liggen ter inzage bij het
secretariaat, De Breeck 3*




