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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==:

28feb Plattelandsvr. Osteoporose
7mrt Ouderensoos BAZAH

llmrt N.C.V.B. Cartoons
12mrt Oud Broek Jaarvergadering + Lezing
12mrt Plattelandsvr. Creatieve avond

Broekerkerkconcert Alkmaars fluitkwart
19mrt K.D.S, Jaarvergadering
20nirt Plattelandsvr# Operette Ber Zarewitsch
21mrt OUD PAPIER
21mrt Broekpop Leon and the Lions
22mrt Raad v« Kerken Oecumenische dienst

26mrt NUT Indonesie Karin Schaedtler
28rnrt Zuiderwouder Toneelgroep
28mrt-l6mei Bxp« Broeker Huis: de Fotoclub
8apr NCVB Sprekende stenen ( joods)
9apr Havenrakkers toneel leerlingen
9apr Raad van Kerken AgapS maaltijd

lOapr Havenrakkers Toneel belangstellenden
llapr Klaverjasver# Koppeldrive
llapr Rommelmarkt t«b,v« Rest.fonds Kerk
llapr Gemengd Koor zingt te Middelie
l6apr Plattelandsvr. "Oud Amsterdam"
19apr Broekerkerkconcert Trio Concertante
25apr OUD PAPIER
30apr NUT Wim Sale Bim voor do kinderen

15aug Broekermarkt 10*30 - 16*30 uur

==;NIEUWS VAN DE OUDERENSOOS=s

Zaiij?3ag"'7''maar^"'Is het z6ver''jBAZAR''^rB7vr
de Ouderensoos, van 13*00-17*00 uur in het
Broeker Huis* Wij hopen op heel veel bezoe-
kers, er is van alles te koop en te beleven
en het rad van avontuur draait. Heeft u nog
iets bruikbaars voor onze bazar? Alles is
welkom* Graag een belletje of brengen bij:
A. Buster, Parallelweg 21, tel. 1218
M* Louw, Parallelweg 13, tel* 3336, G.Franke
Woudweeren 28, tel* 1^57, L* Doornenbal, Mo-
lengouw, tel* 3301, J* Grouse, Wagengouw, te3:
1839, R* <ian Rooyen, Eilandweg, tel. 19^5,
G* Terpstra, Hellingweg, tel* 3030* Bij voor
baat onze hartelijke dank en tot ziens op

7 maart

==N.C.V.B.==

11 maart om 20*00 uur in de voormalige koste

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201
Postgiro 17 85 66

g=PLATTELANDSVROUWENs==

Donderdag 12 maart in het Dorpshuis te Kat-
woude om 20*00 uur een Creatieve Avond*

Mevr* Westendorp komt ons allerlei tips geven
voor het raaken van kleine cadeautjes* We
gaan samen een klein Paaspresentje raaken*
De materiaalkosten hiervoor zijn f 2*50*
Neemt u 00k een schaar mee? Mevr* Westen
dorp wil ons 00k graag iets vertellen over
kinderen in de Derde V/ereld*

==DE HAVENRAKKERS==
De overblijfgroep van deHavenrakkers heeft
dringend behoefte aan een klein aanrecht*
Onderkastjes (tweedeurs) erbij is natuurlijk
heel fijn* Daarnaast is in het overblijflo-
kaal 00k warm water een noodzaak* Een elek-
trisch warmwatertoestel, kleine boiler of
doorstroomapparaat, is daarvoor geweldig*
Wie, o wie??? Hoewel de financien van de
overblijfgroep beperkt zijn, is een kleine
vergoeding uiteraard mogelijk* Graag contact
opnemen met de school, tel. 18^7 of met
Kees Swart, tel* 1583«

==OPSPORING VERZOCHT==

Het is alweer 2 maanden geleden dat we bij
elkaar waren* Wat was het een mooi en gezel-
lig Kerstconcert en wat zijn we biy dat u
met zovelen bent komen luisteren* Ondertus-
sen is.het 1992 geworden* Het Gemengd Koor
Broek in Waterland staat voor een jaar waarin
heel veel gaat gebeuren op zang gebied*
Daarom willen we nog een keer een beroep op
u doen, (vooral de mannen) om ons koor te
komen versterken, want wij hebben u nodiglI
Wij repeteren elke woensdagavond van 20*00 -
22,00 uur in het Broeker Huis*
Gemengd Koor Broek in Waterland, tel. 1792,

J. Dekker, Havenrak.

==BROEKPOP==

Zaterdag 21 maart in het Broeker Huis brengt
Broekpop: Leon and the Lions*

==:RAAD VAN KERKEN==

[Zondag 22 maart is er een oecumenische dienst
|in de kerk van Broek in Waterland. Voor het
eerst is deze dienst om 10*00 uur* Tot onze

rij spreekt de heer drs* A* van Dam uit Landevreugde is de kerkeraad van de Hervormde Ge-
meer over "Cartoons". Cartoons zijn tokening raeente te Broek met dit tijdstip akkoord ge-
en/prenten met een anekdotische strekking, jgaan* Voorganger zal zijn ds* Ekker* Het
soms als illustratie bij een tekst* De heer |thema is samengevat onder de titel:
Van Dam laat ons cartoons zien en voorziet
ze van commentaar*

"Wat zeg je?"




