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Secretariaat Stichting "De Broeker
Geme6nsGhap*% mevr. B»Blufpand-.Sinot,
De Draai 38^ tel. 3120,
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. . .'==i5ENDA==
Sparta feestavoad

dia's met. IJpma
Jeugdhuis.; Honey Bop
Be jaardensoo&4^ BAZAR
Jeugdhuis: Kinderdisco '
Jeugdhuis: Hero's drive-in-show
Jeugdhuis; Kinderfilm
N.C,V,B, gecorab. avond
Plat^elandsvr,: Tuinaanleg
P.v.d.A. Ledenverg. te Zuiderwoude
NUT: Cabaret Joker
Jeugdhuis; Americain Gipsy •
Klaverjasclub: Koppeldrive *
Verkiezing Provincials Staten
Kr35,S, Jaarvergadering
P.v.d.A. frak-tieverg. Broeker Huis
Jeugdhuis:Vrio dansen o.l,v,Kniestedt
Suyderwou *s Hystorie:Jaarvergadering
Oud Papier
Jeugdhuis Caroline music show
Jeugdhuis: Kinderfilm

•N.C.V.B. :Het menseljjk karakter i.d.B.
Plattelandsvr. de fiaim "Jody"
Oud Papier
P.v.d.A. 1 mei-viering + 60 jubil.
P.v.d.A. Bestuursverg.biJ Kingma
P.v.d.A. Rooie vrouwendag
N.C.V.B.: Craatieve avond
Plattelandsvr.: Groente en fruit

==PLATTELANDSVROUV/EN==

i/oensdag 1? maart ora 20,00 uur in het Wees-
huis te Monnickendara een avond over: Aanleg-
en onderhoud van de tuin, verzorgd door de
heer. Kuijper met een dia-serie.

==KLAVERJASCLUB=:=

Op zaterdag 20 maart om 20.00 uur een vrije
claverjasdrive voor koppels in het Broeker'
Huis. Opgeven bij J. Spaan, tel. 1314.

openingsti.iden postkantoor

dagelijks van 8.30 tot 12,30 uur

openingstijden gemeentesecretarie

dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur

—I'

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

==KLEINDIBR-JOURNAAL==

Vrijdagavond 5 maart a.s. om .20,00 uur in
het Broekar Huis dia's en een praatje van
keurmeester Ypma over hoenders. Maar vooraf
eerst onze verenigingsfilm en een paar
rondjes kienen. Vrij toegankelijk voor
iederecnl!!

Maja Sehoon

==JEUGrHUIS==

Zatardag 6 maart. ora 21.00 uur: Honey Bop
Bit is een onver.valste rock 'n roll-band,
die jnuziek speelt uit de jaren zestig.
Het is dus geen echte popgroep, maar v/el
een band die goede nummers speelt en voor
een sfeervolle avond kan zorgen.. •
Entree f 10. — , leden f 8.—
Zaterdag I3 maart om 20.30 uur Hero's Drive
in Discotheek. Entree / 7.50, leden /' 6.50

-=BEJAARDENSOOS==
Na een onvergetelyke dag op I9 febr., v/aar-
van een ieder volop heeft genoten en een
zeer gezellige receptie op 20 febr. v/aar
vele verenigingen en burgers aanwezig wa-
ren om hun gelukwensen vergezeld van bloe-
men en enveloppen met inhoud te overhandig-
en, willen wij een ieder die tot de feest-
vreugde heeft bijgedragen nog eens heel har-
;eiyk bedanken. Het was groots. Nu op naar
a.s. zaterdag 6^maart, want dan is er de
3AZAR. Heeft u nog iets dat u wilt missen?
Graag bij de bekende adressen, bij voorbaat
onze dank. De lotonverkoop is door ziekte
van enkele lotenverkopers iets gestagneerd.
/ij hopen er echter deze week toch mee klaar
te komen. Zaterdagmiddag 13.30 uur openen
wij de deuren voor de BAZAR in de achterzaal
van het Broeker Huis, waar v;ij velen hopen
te begroeten. Er is weer van alles te koop
en te beleven. 's Avonds om 8 uur is de
trekking van de verlotingen, waarna we nog
gezellig een poosje gaan bingoen. U komt
;och 00k!!!!

le donderdag van de maand
V/ e t s w i n k e 1 !

20.00 - 21.00 uur

V/ijkgebouw Groene Kruis




