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BROEKER GEMEENSCHAP
OR.GAAN VAN DE STICHriNG ^E BROEKER GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting "i)-5 Broeker
Gemeenschap", mevr. B. B!. ifpand-Sinot,
Be Draai 38, tel. 3120.

i ^ ==AGENDA==:

:27nirt Broeker Vrouwencaf i rcafavond
|27inrt P.v.d.A. :Ledenverg. Broeker Huis
j28rart Suyderwou's Historie : Jaarvergadering
(29nirt Jeugdhuis: Disco 2000
'29inrt Dorpshuis Z' woude iloneelavond

3apr Jeugdhuis:Film:Veel liefs uit Moskou
7apr Jeugdhuis :Bingo-Pa.;:ismaalt3od-Film

lOapr Broeker Vrouwencafe:Y.v.d.Mosselaer
12apr Mensen in nood:Kledingactie
13apr P'landsvr.:Uitstapje,Kenneraer Duinen
l6apr N.C.V.B.:Mw.Ruler:De vrouw in 't ambt
l8apr Gemengd Koor Broek in V/'land:Concert
19apr Jeugdhuis: Band
23apr P'landsvrouwen: Rembrandt
25apr Jeugdhuis:Film:The enforcer
23apr Oranjever.:Cabaretavond
26apr Oranjever.:Expositie
27«jr Oranjever,rExpositie
2o-pr Oranjever.rKaartavond
30apr Oranjever. rKonini^innefeest

2raei Sparta:Gymnastiek demonstratie
3mei Sparta:Tafeltennis toernooi
5mei Oranjever.rBevrijdingsfeest
7rtiei P.v.d.A,:J.v Kemenade:onderwijs
9mei Tracht:Toneeluitvoering

lOmei Tracht:Toneeluitvoering
12mei P'landsvrouwen:Reisverslag
21mei N.C.ViB.rKreatieve avond

30mei Jeugd doet Leven:Jubileum Concert
^jun Autotocht bejaarden
5jun P'landsvrouwen: Uitstapje
7jun K.D.S.:Excursie - dagtrip
7jun Jeugd doet Leven:Jubileum markt

=:=RHEUMAFONDS^=

De jaarlijkse collecte voor het nationaal
rheumafonds heeft in Broek in Waterland, I
Zuiderwoude en.Uitdam f 1397»25 opgebracht.l
Collectanten en gevers hartelijke dank. ]

G.Mars-Pronk en K-.N.Abma-rV.d.V/ekken. I

^^INSCHRIJVING LEERLINGEN== |
Op 31 maart en op 1 en 3 april van 13-^5 - |
16.13 uur is er gelegenheid om Uw kind in I
te schrijven voor de lagere- en kleuter- j
scholen in Broek in Waterland en Zuider- ]
woude, Wilt U trouwboekje of geboortebe- I
wijs meenemen? !

Redactie adres raededelingenblad
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17? tel. 1201.

==SUYDERWOU'S HISTORIE==

Vrijdag-28 mrt. om 20,00 uur in het Dorps-
huis te Zuiderwoude. Jaarvergadering,
dia's en tentoonstelling van uw fofco's.
AGENDA: Opening. Notulen, Beleid bestuur,
Fiancieel overzicht en kascontrole comm.

Verkiezing bestuursleden:Aftredend: Trudy
van Swet en Henk Pronk, beiden herkiesbaar,
Rondvraag.Pauze met kopje koffie. Anton
de Boer vertoont dia's over Broek in W.
TENTOONSTELLING:Na de strenge winter van
afgelopen jaar was het fijn al die foto's
van U te zien op onze tentoonstelling.
Het leek ons leuk hiervan een traditie te

maken: Op de jaarvergadering gelegenheid
om Uw foto's van alles in en rond Water-

land te laten zien. De aardigste willen
we dan weer belonen met een prijsje: Een
vergroting! .V/ilt U Uw foto's inleveren bij
Han Buwalda - schoolhuis Zuiderv/oude.

Het bestuur,

"^^"^^COMMISSIE AUTOTOCHT BEJAARDEN^^'^''""

De plannen voor de bejaardentocht zijn voor
dit jaar weer rond. Het is de bedoeling om
via een mooie route naar Apeldoorn te gaan
en een excursie te maken door de Kroondo-

meinon, onder leiding van een boswachter.
De dag is vastgesteld op woensdag k juni.
Een ieder die dit jaar 63 jaar wordt krijgt
een dezer dagen een formuliertje thuis.
Als u mee wilt gaan s.v.p. binnen 1^ da
gen terUgzendeni Er wordt even als vorig
jaar gelegenheid gegeven aan de Broeker
ingezetenen een bijdrage te storten op
rek.nr. 3107.10,979 van de Rabobank t.n.v.

Comra.Autotocht bej,,p.a. G. Franke.
Namens de commissie G. Franke.

^=BROEKER VROUWENCAFE==

27 MAART: een jaar vrouwencafe!
10 april: Yvonne v.d. Mosselaer.Schrijfster
van o.a. het boek:"Emanciperen moet je le-
ren", komt praten in het vrouwencafe.
Aanvang: 20.13 uur.
Plaats: Broeker Huis.




