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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP
Inlpveren copie uiteriijk zondasavond
voofafgaande aan de vers'chijningsdatun.

==AGENDA~==
18aug OUD P^IER Sees : Zuidzijde
24aug SteenWerperscIub 25 ' jaar
25aug OUD'RAPIER Soos: Noordzijde
30aug-3sep' Vakant i eki nderc1ub

Isep OUb PAPIER Spof: ZMidzijde
Isep Steenwerpers POrs. Kampioehschap
8sep OUD PAPIER Spos: Nobrdzijde

ibsep OUD PAPIER Havenrakkers
1Osep Open Monumentendag
14sep NCVB 40 jarig jubileum
ISsep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
15sep Raadsvergadering
22sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
28sep Plattelandsvr. "Oud Amsterdam"
29sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
11okt Plattelandsvr. Eurotransplauit
15okt Broekpop Indoor Swing in Broekerhuis

==VERSGHIJNINGSDATA=r=
In verband met de vakantieperiode verschijnt
de Broeker Gemeenschap op de volgende datum:

Kopie dient u op de zondag
1 September voorafgaand aan cle ver-
en dan weer schijningsdatum in te
om de leveren op:
14 dagen Buitenweeren 17.

==BIBLIOTHEEK==

vakantieopeningstijden
van

25 juli - 4 September
alleen open op:

HAAIsDAG EN DOTOERDAG VAN 19.00 - 20.30 UUR.

—ZEG WEET JE MET AL1=:==

Er is weer van 30 augustus
t/m 2 September.
4 ochtenden zingen, spelen, naar verbalen uit
de bijbel luisteren, knutselen, enz.
Weet je voor wie? ledereen van 4-12 jaar.
Weet je waar?
In peuterspeelzaal "Net Stokpaardje".
Weet je hoe laat? Van 10 tot 12 uur,
Weet je dat wij er veel zin in hebben?

KOM JIJ DAN OOK!!!!

• ==VER1jOREN=
Wie heeft mijngdui36n armband je gevonden, dat
ik zaterdag op de oud-hollandse markt ben
verloren? Er zit voor mij eeh bijzondere
waarde aan. M. Schrama, tel. 3067.

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

=:=JUBILEUM=^=:

Namens de Kerkvoogdij van de Hervormde
Gemeente Broek in Waterland

Nodigen wij U uit om de receptie bij te wonen
ter gelegenheid van

bet 25-jarig KOSTERSCHAP van

De receptie zal worden geboudeh op zaterdag
27 augustus a.s. van 15.30 tot 17.30 uur in
Met Broeker Huis.

*********

==:DE BROEKER FEESTWEEK=

De Broeker Feestweek zit er weer op. Dankzij
de medewerking van velen kunnen we weer terug
zien op een geslaagd weekje "Feestend Broek",
Met is wel eens leuk om verehigingen en per-
sonen met naam en toenaam in bet zonnetje te
zetten door te vermelden wie voor wat verant-
woordelijk was. •
Gymnastiekvereniging "Sparta" zet sinds jaar
en dag de FSOWiPSOT uit.
De Klaverjasvereniging zorgde voor 2 voile
zal en in bet Broeker Huis.
De bejaardensociSteit en de Steenwerpersclub
"De Vaste Hand" verzorgden de
terwi jl Rins de Rooijen en aanhang nog een
middag voor de bejaarden in de Broekerbaven
bebben georganiseerd.
De bridgeverenigingen B.B.C. en Koeperman
zorgden voor de
De Broeker Ruiters organiseerden een
iil* met pony's.
Broekpop was verantwoordel i j k voor de
bij "De Drie Noten" en op de markt.
Trien Komen en Martha Mulder, bijgestaan door
de Broeker Fotoclub zorgden weer voor een
pittige
De kermisexploitanten waren verantwoordelijk
voor bet feeerieke scbouwspel van bet VyW'

boven bet Havenrak.

De Broeker Wagenspelclub trakteerde ons tij-
dens de markt op bet "Broekerba
ven".

De Steenwerpers organiseerden de afsluitende

Piet Ent hi eld weer
competitie bij.
Het de

liSMD, en de vielen onder de ver
antwoordel ijkbeid van de Broeker Gemeenschap.
De Broeker Gemeenschap dankt een ieder voor
baar/zijn medewerking aan deze geslaagde
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