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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==

Sljul Exp.B.H. mevr, Enden-Janssen
30]u1 Bridge Rabo Zomerdrive

6aug Bridge Rabo Zomerdrive
7aug Feestweek

llaug Kermis
13aug Broekpop
13aug Bridge Rabo Zomerdrive
14aug Oud hollandse markt
15aug Steenwerpen voor iedereen
20aug Bridge Rabo Zomerdrive
27aug Bridge Finale Rabo Zomerdrive
30aug-4sep Collecte Kankerbestrijding
llsep Broeker Koor Openbare Repetitie
llsep OUD PAPIER
ISsep Cuderendag in Broeker Huis
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"VERSCHI JNINGSDATA=

In verband met de vakantieperiode verschijnt
de Broeker Genrieenschap op de volgende data:

Kopie dient u op de zondag
voorafgaand aan de ver-
schijningsdatum in te le-
veren op Buitenweeren 17.

en dan weer 6m de 14 dagen.

==BIBLIOTHEEK==

In verband met de schoolvakantie zijn de
openinqstiiden van de bibliotheek als volgt:

maandag 19.00 - 20.30 uur
donderdag 19.00 - 20.30 uur

Vanaf 6 September gelden weer de normals
openingstijden,

==:BEDANKJE==

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de
bloemen, kaarten en cadeaus op mijn SOste
verjaardag. Ook dank aan het Dorpshuis te
Zuiderwoude voor de prima verzorging. Ook
namens de kinderen. L. Poolman-Staphorst.
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==COLLECTE-=

De opbrengst van de Anjercollecte van dit
jaar bedroeg f 1.304,20 in Broek in Water-
land. Alle gevers en collectanten hartelijk
bedankt.

*«««««**

26 augustus
9 September

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

Postgiro 17 85 66

=FEESTWEEK==

broekPOP

Vrijdag 13 augustus brengen Bar-caf4 De
3 Noten en Broekpop

THE LONGDRINKS

ex-leden van Kleintje Pi Is.
Aanvang: Na het vuurwerkl!!!

Zaterdag 14 augustus Frans terras i.s.w. met
Rob en Frieda van Berkum, drankjas en hapjes.
De jazzstreetband "JAZZ DADDIES" vrolijken
het geheel op.
Aanvang: 12.00 uur.

de welfare

Zaterdag 14 augustus staan we
hollandse markt en wij hopen
moeten. Onze sortering is
sokken, tafellakens (groot en
Ook kunt u

bestellen.

weer op de oud-
u daar te ont-

groot: truien,
klein), etc,

bij ens tafellakens en schorten

steenweroersclub

De laatste zondag van de feestweek werd per
traditie een steenwerpers wedstrijd gehouden
voor alle deelnemers van de competitie.
Nu door de late school vakantie de competitie
niet doorgaat, wil den we HET STEENWERPEN toch
door laten gaan.
Net als altijd: ploegen van 4.
Dat kunnen zijn: clubs, straten, families.
We stellen 4 prijzen beschikbaar: f 25,-,
f 20, — , / 15,~ en f 10,— per ploeg.
Onze leden kunnen niet meedoen.
Opgeven tot uiterlijk vrijdag 13 augustus bij
de seer, H. Mulder, De Draai 8, tel. 1769.
De strijd wordt gestreden op het S.D.O.B.
terrein op zondag 15 augustus.
Aanvang: 14.00 uur precies.

—BRIDGE"

RABO - zomerdrive

ledere vriidagavond t/m 20 augustus wordt er
gebridged in het Broeker Huis.Aanvang: 19.45
uur.Inschrijfgeld: f 10.00 per paar.Opgeven:
bij Lies Dobber, tel. 1513.Het zijn voorron-
den van een finale die gehouden wordt op
vrijdag 27 augustus.In deze voorronden zijn
behalve de plaatsing voor de finale ook mees-
terpunten te verdienen 6n ontvangt men bij
plaatsing zijn inschrijfgeld terug.




