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ORGAAN VAN DE STICHTING "DB BROEKER GEMEENSCHAP

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

Rabobankno. 31.07.13.579

==AG3NDA==

22inei Bridge Jt^abo Zomerdrive
22meixGeraengd Koor Broek in Waterland
23niei organiseert Waterlands Korenfestival
23raei OUD PAPIER
23niei St .Belraermeermolen vaar- wandeltocht
26raei NUT Fietstocht door het Twiske
28m6i SDOB Hoge Hoedentoernooi
29inei Bridge Rabo Zomerdrive
2jun Koeperman Bridge wedstrijdjes
3jun Bridge Rabo Zomerdrive
6jun KDS Kijken bij de kleindierfokker
6jun St.Belmermeermolen vaar- wandeltocht
6jun Premi&re Opstand in Noord-Holland

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

Postgiro 17 8566

==BKOEKERMAHKT==

Op zaterdag 15 augustus a.s. organiseert de
Broeker Gemeenschap weer een markt op het
iKerkplein en langs het Havenrak# Be markt-
jtyden zijn van 10.30 - I6.3O uur. Be prys van
leen marktkraam is / 5p.—. De brieven aan de
jvaste kraamhouders zijn de deur uit. Mensen
jdie 00k belangstelling hebben voor een kraam
jkunnen contact opnemen met raw. Blufpand, De
SDraai 38, tel. 3120.

I ==AV0NDyiE5DAAGSE==
lAvondvierdaagse 16 t/m 19 Juni. Inochrijven
[tot 29 mei bij W. Driver, Buitenweeren 17.

^ -P r» ti V 4. 4. i.r T is tart; 18.30-18.^5 uur Parkeerterreln Nieuwl.6-27jun Exp.B.H.Kostuumontwerpen W. Jaburg geld: / 5.75 p.p.
9-10-11-12-l^junxSt.NesltJe Pater brengt
l6t/m20 juni 'Opstand in Noord-Holland

9Jun Koeperman Bridge wedstrijdjes
12jun Bridge Rabo Zomerdrive
l6-20jun Avondvierdaagse
l6jun Koeperman Bridge wedstrijdjes
19jun Bridge Rabo Zomerdrive
20jun St. Belraermeermolen vaar-wandeltocht
23jun Koeperman Bridge wedstrijdjes
26jun Bridge Rabo Zomerdrive
27jun-15aug Exp. B.H. John Karanelan
30jun Koeperman Bridge wedstrijdjes
3jul Bridge, Rabo Zomerdrive
^jul CUD PAPIER
^jul St. Belraermeermolen vaar- wandeltocht

lOjul Bridge Rabo Zomerdrive

I

j ==:NUT==t
jBxcursie naar Twiske Op §§ 22-
lorganiseert het NUT een fietstocht naar het
iTwiske. We worden hierbij begeleid door de
jheer Potemans, v;erkzaara in dit gebied. Hij
izal ons naar de mooiste plekjes leiden. Ver-
Itrek per fiets uit Broek (parkeerterrein)
'18.30 uur. Via het pontje in Ilpendam komen
iwij dan in het Twiske, waar v/ij 7/orden ont-
jvangen en een tocht door de rijke flora ma-
;ken van ca. 1^ uur. Belt u even 1552 (Jan
iKurk) als u meegaat.

==yGB HOEDBNTQERNOOI=:=
===:= iDonderdag 28 mei - Heraelvaartsdag dus - or-

•ganiseert SDOB het jaarlijkse Hoge Hoeden-==VERSCHIJNINGSDATA=:=:
In verband met de vakantieperiode verschijnt [toernooi. ledereen, vanaf 15 jaar, is hierbij
de Broeker Gemeenschap op de volgende data: -uitgenodigd ora gezellig een partijtje te
k juni - 18 juni - I6 juli - 13 augustus - jkomen voetballen. Nog nooit gevoetbald?
en dan weer ora de Ik dagen. Be copie dient [Geen probleemi Een crack? Zelfs dan kun js:
zondags voor de verschijningsdatum ingeleverdraeedoen, want gezelligheid en sportivitei.%.
te zijn op Buitenweeren 17• istaan voorop. We spelen zoals gewoonlijk 'me.t
==== p,n.r;..5 ==== idames en heren door elkaar. Hoe mee doen?
« 4. j 7 ;1. Als je lid van SDOB bent via je aanvoerder

^2. Even bellen naar Hoberto, S'fWi Martingehaald door o.b.s. De Havenrakfcers. Om 9-30 ^ gggj ( 305) (620-627'f594)
uur beginnen we op de iilandweg. In het ande^
re deel van het dorp wordt cm 10.00 uur be- i, • j t • iv

, X. 4. . . j , 4> 5de indelingen.Voor een shirt wordt gezorgdgonnen. Wilt u het papier in doos, zak of . ?4> t^4.4 m -za
u j 4.''j' t.'j. 4.4. j de rest zelf raeenraen. Loting: 10.30 uur.goed gebonden tijdig buiten zetten. Ook vod- ; ®

den worden meegenomen. Bij voorbaat dan^. .====

==OUB PAPIER==:
s*BRpGE RABO ZOi^fflRDRIVE=~

ledere vrijdagavond t/m 21 augustus worden weei
I.v.m. Heraelvaartsdag wordt er woensdag 27 [de voorronden gehouden van de Rabo-zoraerdrive.
mei cud papier opgehaald door de''Bejaarden- iBe finale is op vr^jdag 28 augustus. In de
soos. Ook medev/erkers gevraagd, eventueel ivoorronden is te verdienen: een plaats in de
voor de vakantieperiode, voor het ophalen [finale, het inschryfgeld retour en Meester-
van oud papier. Aanraelden bijs M. Louw, tel. [puntenl Inschrijfgeld: 1 10.— per paar.
3336 of G. Franke, tel Ik^Z^ fOpgeven bij Lies Bobber, tel. 1513•




