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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DB BROEKER GEMEENSCHAP'

Inleverdn koplj uitorl-ijk zondafiAvond
voor«ifdftan(to aan de varoch-i jn-insadatun.

—A^NDA?=

16t/m23mrt Bibliotheek Boekverkoop
19mrt Plattelandsvr. Atje Keulen-Deelstra
25mrt N.H. Kerk: Verslavingsproblematiek
26mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
26fl)rt Algemene Ledenvergadering Tennis
26mrt KDS-j aarvergader1ng
28mrt OUD PAPIER Havenrakkers

2apr CUD PAPIER Soos: Noordzijde
2apr Raad van Kerken Agapd maaltijd
3apr VU-orkest in Grote Kerk M*dafn
4apr Kledingaktie Mensen in nood
4apr Amnesty Handtekeningenactie
4apr Herv.Vrouwenver. Paasmarkt
4apr NUT Peggy*s Angels
Bapr NCVB Als de jaren gaan tell en
9apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

ISapr Plattelandsvr. Eendagsbestuur
16apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde
16apr Leerkrachten en ouders van de
17apr Havenrakkers spelen toneel
ISapr fm^ELMARKT
23apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
27apr Oranje Klaverjasdrive
27aprt/m5mei Voorjaarsvakantie
29apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde
30apr Koninginnedag

Zmei Noordhollands Ouderen Orkest: Concert
4mei Dodenherdenking
7mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

12mei Plattelandsvr. Jetske Klok met Fimoklei
ISmei N.C.V.B. Creatieve avond

===PU\TTEtANDSVR0Ugl4==

Donderdag 19 maart om 20.00 uur in het Dorps-
huis te Katwoude komt ATJE KEULEN-DEELSTRA.

Ja, waar zal zij ons over vertellen???

=:=<3U) PAPIER HAVEh6^AKKEF^=

Zaterdag 28 maart wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers. Om
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het
andere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
begonnen. Wilt u het papier in docs, zak of
goed gebonden, tijdig buiten zetten. Ook
vodden worden meegenomen. Bi j voorbaat dank!!

as M U T s=

Voor de olotavond van het aeizoen koet de u wolbekende

daiAeszansgroep
PEQQY'S AHQEL8

Zij zullen ean gaheel nieuM prosramme brengen.
Zatdrdag 4 april oei 20.00 uur In da N.H. Kerk van Broek
in^'Wdterland. Toegang: leden gratis; niet-loden f 10. —.

««»«»»«

R6<$act'id: Atsia Orijvar> Bultonwoeron 17,
1151 BE Break in Watarland, tal. 403-1201

TENNISVERENIGING=

ledenvergad&ring op 26 maart a,s.
De Alg. tennisver. Broek in Waterland houdt
op donderdag 26 maart a.s. te 20.15 uur haar
algemene ledenvergadering in het clubhuis aan
de Drs. J. van Disweg.
Tijdens deze jaarvergadering zal architect
Henk Wadman om ca. 21.15 uur een presentatie
geven omtrent de plannen van de vereniging
t.a.v. de 0OUW VAN EEN NIElKlE KAMTINE. Wadman
heeft hiervoor op verzoek van het bestuur een
voorlopig ontwerp gemaakt (schets en inde-
ling), aan de hand waarvan natuurlijk vragen
gesteld kunnen worden. Ook zijn die avond
suggesties van harte welkom.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd.
Voor informatie t.a.v. het lidmaatschap van
de vereniging kan men zich wenden tot Sandra
Buitendam, tel. 403 3631 (secretariaat).

Woensdag 25 maart van 20.00 - 22.00 uur ver-
zorgd de heer J.K. den Bakker een voorlich-
tingsavond over verslavingsproblematiek in de
N.H. Kerk van Broek in Waterland.
Ver-s1aaf~d
Verslaafd is slaaf zijn van een macht die
sterker is dan jezelf. Meer dan een miljoen
mensen in ons land kampen met verslavingspro-
blemen. Veel mensen denken bij verslaving
meteen aan verboden drugs, verloederde drugs
gebruikers en duistere steegjes, maar de
meeste verslavingstragedies spelen zich af
achter de gesloten gordijnen van gewone hui-
zen. En het grootste probleem vorroen de geac-
cepteerde middelen: aloohol, nicotine, slaap-
en kalmeringsmiddelen en gokkasten. Niet
alleen de verslaafde lijdt onder de vernieti-
gende kracht van verslaving. Ook familie en
vrienden worden vaak erdoor meegezogen in een
neergaande spiraal. Een medewerker van Stich-
ting De Regenboog zal iets vertellen over
druggebruik, verslaving, de familie van ver-
slaafden en het werk van De Regenboog onder
drugverslaafden in Amsterdam.

==Ea^8BSI==
Zaterdas 4 april a.s. van 13.00 - 16.00 uur orgamsesrt
do Hervormde Vrouwonveronig-ing van ZuldsrMOudo oen vor-
koopmlddag -in do kerk van Zuidarwoude not o.a. het Rad
van Avontuur, Paasbootn vcwr de kindaron en veel andere
attracties. U stoet echt komen kijken.

De koffia Is klaarlll
«»««*««




