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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE snCHTING

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", mevr.B.Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel,"-312Q-

DROBKER GEMEENSCHAP"
Redaatie adres mededelingenblad:
Mevr. A;. Drijver-Hoogland,
Buitenv/eeren 17» tel.,--1201. •

j jgpr kiledingaktie "Mensen in Nood"
I '^.pr Jeugdh'uis; Hero's drive-in-show

9'apr Jeugdhuis Kahrtavorid 1
lOapr Jeugdhuis; Video discotheek L.O.L.
l^apr NCVBi Menselijk .karakter in de bijbel
15apr Plattelandsvf";'de film "Jody".
l6apr Toneolver.Zuiderwoude, Dorpshuis
l6apr Jeugdhuis: Kinder.disco
17^r Zuiderv/oude o.l.s. rRommelmarkt
17.apr Jeugdhuis: Grizzly
20apr P.v.d. A. Jbe.stuursverg. Kingma
22apr P,v.d.A.:fraktiecomm. Broeker Huis
2^apr Jeugdhuis:L.O.L, + Anita Meye.r
25apr NUT: Camerata '5^
25apr Jeugdhuis: Kinderfilm

Imei Cud Papier
Imei P.v.d.A.: 1-raei viering •
6raei P.v.d.A. Bestuursverg. Kin'gma
7mei Jeugdhuis: Kaartavond 2

^^ei P.v.d.A. Rooie vrouwendag
,^.,iei Jeugdhuis: Marlboro discoshow

r4mei Jeugdhuis: Kinderdisco
15inei Jeugdhuis: Video discotheek L.O.L.
l6raei Jeugdhuis: Grote vliegerwedstrijd
19niei N.C.V.B.: Creatieve avond
19m*ei Plattelandsvr.: Groente en fruit
21mei Jeugdhuis: Discotheek"De Voorhaak"
22mei Jeugdhuis: Drukwerk
28nei Jeugdhuis: Kaartavond 3
29mei Jeugdhuis: .Hero.'s. drive-in-show
5jun Oud papier
5jun Jeugdhuis: Marlboro disco-show

==SPRSEKUUR==

Het maandelijks spreekuur van Burgemeester
en V/ethouders is op 5 april a.s. om 19*00
uur, De Erven 2. Zitting heeft deze keer
burgemeester Koppenaal.

==iGEVONDEN~=

Aan de Rijperweg is eeensleutelbos (in zv/artb
hoesje.) gevonden. Af te halein bij de rijks-
politie te Broek in V/aterland.

==KV/IJTGERAAKT==

V/ie heeft mijn grijze daraesfiets met rok-
zadel en grijze fietstassen, staande bij
"De Voorhaak" p.o. raeegenomen?

D. Geel, tel. I58I.

n
==ZUID3RZE1SPEL==

In verband met een aantal jubilea zoals
100 jaar plannen voor de IJsselmeerpolclers
en 50 jaar afsluitdijk, wordt deze zoraer
in Dronten een Zuiderzeespel door de NCRV-
televisie opgenomen. Dit spel lijkt op Zes-
kamp en Stedenspel en wprdt door, he-tzelfde
team verzorgd., Broek in Waterland is 6en
van de 12 aan het. IJsselraeer gelegen ge-
meenten, die aan dit spel mogen raeedoen.
De opnames zullen zijn op vrijdag 25 juni
a.s, |s middags en zaterdag"26 juni. De
uitzendingen zijn op 2, *3 en 10 juli a.s.
De spelgegevens zullen half mei a.s. be-
schikbaar. zi jn^ raaair voor die tijd zal al
aan algeraene training gedaan moeten v/orden.
De captain en de trainer/ster zullen in
overleg met de...bea.tur.en van een.-aantal
sportverenigingen worden a.angezocht. In
clusief de reserves zi.jn' er S 'speelstbfs '
en 10 spelers nodig. De minimum leeftijd
is 16 jaar, Graag voor k april melden bij
mv.Blufpand, De Draai 389 tel. 3120,
Nadere berichten volgen-. . '

===T0NE3LySR^ZUIDBRV/QUDE==: ..........
De Toneelvoreniging "Zuiderv/oude" organi-
seeirt op vrijdag 16 april a.s. 's avonds
8 uur in het Dorpshuis te Zuiderwoude een
bohte avond met "sketchtjes, zang, dans"
onder het motto "met een beetje fantasie",
Na afloop bal m:.ri.v. "de Oplando's".

==FANCY-FAIR==:

Op zaterdag 17 april a.s. houdt de ouder-
comraissio van de school te Zuiderwoude een
fancy-fair annex roramelmarkt in het Dorps
huis van 10.00 - 17*00 uur. Komt!!!
Misschien is er wat voor u bij.

De oudercoramissie.

===SCH00NH0UDEN==

Het gemeentebestuur zoekt contact met ge-
gadigden die de trappenhuizen van de "wo-
ningen aan De Dillen.willen schoonhouden.
Werktijden en vergbeding zullen'hadef wor-"
den overeengekomen. ReactieS grdag voor
8 april 19o2 aan de gemeenteSecretarie,

___J Kerkplein 6, tel-, l651*




