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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

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

Rabobankno. 31.07.13.579
I

==AGKN1)A== I
9mei Nationals Molendag i

l^mei Gymver.Sparta Jaarvergadering
13inei NCVB Crsatieve avond
l^mei NUT Wira Zaal schrijver/reiziger
15inei A'elfare Verkoop op Parkeerterrein
iGmei-Sjun Sxp. BH.Nalatenschap Porsius
17niei Kapellenmiddag te Zuiderwoude
17mei Broekerkerkconcert Camerata Amsterdam

Waterlands Kprenfestival te Broek

23mei OUD PAPISi?
23mei St.Belmermeermolen vaar-wandeltocht
26mei NUT Fietstocht door het Twiske
28mei 3D0B Hoge Hoeden Toernooi
6jun St.Belmermeermolen vaar- wandeltocht
6jun Premidre "Opstand in Noord-Holland"
6-27jun Exp. B.H. Kostuurnontwerpen W. Jaburg'

9-10-ll-12-1^3un vNeeltje Pater brengt:
l6-17-l8-19-20jun Opstand in Noord-Holland
L6t/ral9jun Avondvierdaagse
20jun St.Belmermeermolen vaar-wandeltocht
27Jun-15aug Exp. B.H, John Karanelan
^jul CUD PAPI-'LR
4jul St.Belmermeermolen vaar- wandeltocht

==VEilSCHIJNINGSDATA===
In verband met de vakantieperiode verschijnt
ie Broeker Gem.senschap op de volgende data:
21 mei - "4 juni - I8 juni - I6 Juli - 13 au-
gustus - 27 augustus en dan weer om de 1^ da-
5en. De copie dient zondags voor de verschij-
lingsdatura ingeleverd te zijn op Buitenweeren
1-7.

==N.\TI0NALB M0LENDAG=:=

5aterdag_9_mei De stichting Belmermeermolen
ciaalct hIerop"In en organiseert die dag een
bweetal tochten naar het molenlichaam in de
Belraermeer. Om 10.30 uur een tocht heen en
berug per boot. Om 15*00 uur een gecombineer-'
ie tocht, n.l. wandelen heen en per boot te-
pug. Vertrek van beide tochten by het terrein.
/an KSBO-meubel in Broek in Waterlandv Vol-

ioende parkeergelegenheid; 3 rainuten lopen ;
/an de bushalte van de NZH. Kosten: f 10.00
per persoon, kinderen f 5*-* De tochten wor-
ien gemaakt met begeleiding van bestuursleden,
/an de stichting. De opbrengst komt ten goede.
aan het herstelfonds van de Belmermeermolen. :

Sen unieke gelegenheid om een mooie tocht
ioor Waterland te combineren met een goed
ioel!

==ZOEKGSkAAKT=:=

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

Postgiro 17 85 66

•'==0YMVBH. spapta==
I.v.m. de geringe opkomst van het aantal le-
den op onze jaarvergadering hebben v;ij raoe-
ten menen deze te vsrplaatsen naar 13 mei.
Deze wordt gehouden in het Broeker HuIi"oim
20.00 uur. vvy verzoeken u om dan massaal
te komen, zodat er dan 00k beslissingen ge-
nomen kunnen worden. Tot ziens op 13 mei!Ill

==N.C.y.B.==
VVoensdag 13 mei is alweer onze laatste by-
eenkomst van dit seizoen. Mevr. Westendorp
uit Edam verzorgt voor ons deze avond; zij
vertelt ons over kinderen in de derde we-
reld, wy gaan iets creatiefs doen en er is
een quiz.

==VERK00P WELFA2S AmKBLSN==

staan wij vanaf 11.00 uur
met een"'s^an3"'op"het parkeerterrein aan het
Nieuwland. V/ij hebben weer een grote sor-
tering kindertruien, sokken en poppen, zo-
als bartjes, smurfen en kabouters. Ook ont-
bytlakens, kleedjes, schorten en stoven
kunt u by ons kopen. Is het die vrijdag
slecht weer, dan staan v/e er een week later.
Tot ziens op de markt!!

==KAPELLENMID.DAG==

Zondag 17 mei in het dorpshuis van Zuider-
woude om~l373o uur Tirolerfeest!I Dan tre-
den op: GouwzeekapeI'*-'"ExelsIor Kapel -
Sudwalder Kapel en ????......
Een zomerse zondagmiddag met een drankje,
een hapje, een babbeltje en een muziekjei!

==SDOB - HOGE HOEDEN - TOEPNOOI==

Donderdag^2b mei - Hemelvaartdag dus - orga-
niseer^""SDOB'"het jc-..arlijkse Hoge Hoeden Toer
nooi. ledereen, vanaf + 15 jaar, is hierbij
uitgenodigd om gezellig een partijtje te
komen voetballen. Nog nooit gevoetbald?
Geen probleem! Een crack? Zelfs dan kun je
ook meedoen, want gezelligheid en sportivi-
tiet staan voorop. We spelen zoals gewoon-
lijk met dames en heren door elkaar. Hoe
mee doen? 1. Als je li^^va^^SDOB^bent via
je aanvoerder of leider7"27~Even*"bellen^naar
Roberto, 3^^8; f^artin, l866;"jan7"53S5"'of*' ~
Smil, 020 - 627^59^* ifVel even vantevoren
s.v.p. in verband met de indelingen. Voor
een shirt wordt gezorgd, de rest zelf mee-
nemen!

en blauwe kinderjas, T. Lof, Laan ^0. Wie he*teft hem gevonden? Graag terug bezorgen.




