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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==

13.1ul Toer-in-tocht Orgels in W*land
12jul Koeperraan Rabo Zoraeravondbridge
19jul Koeperman Rabo Zoraeravondbridge
20jul Belmermeermolen Vaar- wandeltocht
26jul Koeperraan Rabo Zoraeravondbridge
27jul Belmerraeermolen Vaar- wandeltocht
27jult/ml^sep Exp.Broekerhuis; F. Roskam
2aug Koeperman Rabo Zoraeravondbridge
3aug Belmermeermolen Vaar-wandeltocht

5t/rallaug BROEKER FEESTWEEK
6aug Guderensoos Spellenmiddag
9aug Koeperman Rabo Zoraeravondbridge

lOaug CUD HOLLANDSE MARKT
l6aug Koeperman Rabo Zoraeravondbridge
I7aug Belmerraeermolen Vaar-wandeltocht
23aug Koeperraan Rabo Zoraeravondbridge
50aug Koeperraan Finale Rabo Zoraeravondbridge
51aug Belmermeermolen Vaar-wandeltocht

==VERSCHIJNINGSDATA==

In verband met de vakantieperiode ver-
schijnt de Broeker Gemeenschap op de volgen-
ie data: 8 augustus - 22 augustus en dan
weer om de l4 dagen# U dient de copy uiter-
lijk maandagmorgen in te leveren op het
redactieadres: Buitenweeren 17•

==BIBLIOTHEEK==

m verband met de schoolvakanties is- de

bibliotheek van 1 Juli t/m 8 augustus
alle raiddagen gesloten.

De avonduitleningen gaan op de gewone
tijden ( 19.00-20*30 uur) door!!!

==PEUTERSPEELZAAL==

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

Postgiro 17 85 66

==TOER-IN-TOCHT==

Toer-in Noord-Holland heeft dit seizoen in

onze streek een orgeltocht uitgezet en wel
op • 2oals bekend is het een
corabinatle van bezichtiging van enige kerken
en luisteren naar de, veelal, historische
orgels, onder leiding van een gids organist.
Een ieder kan, met eigen vervoer, aan deze
tocht deelnemen. Tevoren opgeven is niet
nodig, Het betreft, met organist Hans van
Nieuwkoop, een tocht langs de volgende kerken
10.30 uur Broek in Waterland Hervormde Kerk
11.30 uur Vi/atergang Hervormde Kerk
1^.00 uur Monnickendam Gereformeerde k.
15.00 uur Monnickendam Grote Kerk
Ook voor degenen, die niet direct in de rij
zouden staan voor een orgelconcert, zijn de
ze Toer-in kerktochten, door het ongedwongen
karakter, een plezier ora te volgen.

=:=:AMNESTY IiNTERNATIONAL==:
Dit jaar probeert Amnesty International al
30 jaar lang ervoor te zorgen dat de Reobten
van de Mens overal ter wereld worden nage-
leeidT^Jararaergenoeg slagen die pogingen niet
altijd, raaar ook heel vaak wdl. Ook u kunt
uw steentje b^jdragen door eens in de twee
maanden een brief te schrijven voor een poli-
tiek gevangene. Wjj verzorgen voor u een voor-
beeldbrief. Als u een schrijfabonnenraent
neemt krijgt u deze brief automatisch thuis-
bezorgdw Alleen overschrijven is toch een
kleine moeite?? Inl.. A. van Nieuwenhuijze,

tel. 1738.

NIEUWS VAN DE OUDERENSOOS==

Dinsdag 6 aug, a.s, is er in het kader van dr
, , . T T t4. V4. feestweek een gezellxge spellendag. Ora 9*30
r-euterspeelzaal *t Stokpaardje zoekt voor de . ,

^ jr o y ^ gj. j^^offxe. Spellen: klaverjassen,
iinsdag- en vrijdagochtend een

PEUTERLEIDSTSR

leiding en/of ervaring. Voor aanraelden of
Informatie kunt u schrijven of bellen naar
bet bestuur van de stichting Peuterspeel-
zaal. Mw. A. Meinema, Oosteinde ^1,1151 BT
Broek in Waterland, tel. 3100»

bridge, ruramicup en andere spellen met leuke
prijsjes. Een gezaraenljjke broodmaaltjjd, gevolgd

Bij voorkeur vragen wij een leidster met op- door een demonstratie van de Rjjkspolitie met
speurhonden. 's Middags steenwerpen. We re-
kenen op veel leden, raaar ook niet-leden zijn
deze dag van harte welkoralPlaats: SDOB terrain
Voor onze 6-daagse reis naar Valkenburg van
16 t/m 21 September zijn nog enkele plaatsen

==== ====: vrij. Wilt u nog raee? Bel G. Buster, 1218.
==COLLECTE== ===== =====

De opbrengst van de kollekte t.b.v. het Astma ==COLLECTE RODE KRUIS==
Ponds bedroeg dit jaar f 1.35^,^5. Alle gevers De Rode Kruiscollecte bracht op f 2.010,30.
en~In het bijzonder de collectanten: hartelijk (Uitdara f 25^.10, Zuiderwoude f 318.93 en
DANK. De opbrengst van de Anjercollecte was Broek in Waterland f 1.^37*25). Hierbjj een
r 1.089.93.00k iedereen be3ankt7~zowil''govers woord van dank aan gevers en collectanten,.

- -- als collectanten. ==== ====




