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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTINCa DROHKHR. GEMEENSCHAP*

Secretariaat Stichting "De -^roeker
Gemeenschap", mevr. B.Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.

==AGENDA==

l^c^pr Gemengd Koor in Monnickendam
l6apr Oud papier
l6apr Tracht in Gleyntheater
l6apr Mensen in Mood, kledingactie
20apr Jeugdhuis Kinderinstuif
20apr Volgermeer voorl.met gedept. de Boer
21apr-Plattelandsvr. Koude vleosschotels

.21apr-"Oran jevereniging. ...O.pbouv/ tent
22apr" JeugdJiuis Vrij dansen

.23apr-Oran j evereni-ging
23apr Oranjeverenigirg •
26a.pr Oran jevereniging
26apr- .vronwen ' BvM.B.
27arpr Oran jevereniging
28apr•Oranjevereniging •
30apr Oranjevereniging - Koninginnedag

2mei ..Spreekuur' B en V/
l^in.ei Oud papier
1(^^)1 Plattela:ndsvr. •Arme landen
l8mei NCVB creatieve avond
25me.i .verg," vr].« PvdA, Oosteinde 30
28mei Keuringsdienst v. WaronOpen dag
30!r.er •Onderaoek ba.ermosderhalskanker
tlrnei Onderzoek baarmoederhalskanker

lljun Oud papier
16 jul,Oud papier

==OUD PAPIER==

Zaterdag I6 april. a.s.. v/ordt er weer OUD
PAPIER opgehaald- door de o.l.s. Om 9-30 uur
starten we weer op--de-Eilandv/eg,.. .V/ilt u het
papier tljdig buiten zetten? V/ilt u er reke-y
ring mee houden dat-op diezelfde.dag kleding
word-t . opgehaald voor "Mensen in Mood".

.==MEMSEN IN N00D==:

Za.terdag I6 april a.s. tussen ,10.00 en 12.00
uur kunt u kleding, schoeisel, dekens en gor-
dijnstoffen brengen naar het Kerkplein, v/aar
een auto staat. Als u de spullen v66r 10.00
uur buiten set, komen v/e het ophalen. Dit
geldt alleen voor Broek in -'aterlond.
In Zuiderwoude kunt u de spullen voor I6
april bij de farn. Pronk brengen en in Uitdam
bij het bekende adres. Kontaktpersonen: in
Broek, fani, Klok, tel. 1920, in zuiderv/oude

im, i-'ronk, tel. 1238.

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

==E.II.3.0.^=

In het najaar gaat bij de E.H.B.O, verenig-
ing Broek weer een nieuwe cursus van start,
op maandagavond. Inlichtingen over de cur
sus kunt u verkrijgen bij: mevr, Brouwer,
tel. 1^12, mevr. Tuinier, tel. 1224 en mevr.
Regeling,.tel. 1973- Opgevei^voor 31 mei.

==JEUGDHUIS==- •
Kinderins-tu±f 20 april van .i4YOO'"--15«50^ u^^
Deze middag. .gaan h-ze . een .JcijkdooB. jaaken.*......

Vri j^dan^n. Ter -afsluiting van- het- -dans— •'
seizoen is er vrijdag 22 apri'l een vrije
dansavond,- Entree /4.-—... p»p.- Aanvang: Rl-.OO
uur. ledereen is van harte welkom.

Man Pi^g^ Warr ior , •zate-rdag I6 april...o.m '
21.00 uur. Entree f 10.00, leden / 8..—
Een echte •reggae-formatie-,. een -e-chte- Meder-
landse, alhoewel de muzikanten oorspronke- •
lijk afkonistig zijn uit Suriname en. de Ned.
Antillen. Ket is tropische- en v/ar.rabloedige.
muziek en brengt overal. de. ..za-leii in'bewe-
ging waarom dan de Voorhaaknniet. •

"5e_Voorhaak".23 april am 20.30
uur, entree f 27507

.==GEMBNGD K00R==-

Vergeet u.niefc dat het Christelijk "Dameskoor
en het Gemengd..Koor in Monnickendam .musi-
ceren op 13 april .a..s. U bent toch .65k: van-,
de partij5 dit programma zal u toch nlet
willen missen? Onder het motto "een goecW
buur is beter dan een verre vriend"•maken

v/ij voor uv.een zinnestrelend., cancert ,.4.n .de
"Opstandingskerk",. Graaf Willemlaan,. M'dam
aarvang: 20.00 uur..

=:^PLATIELANDSVROUNEN==:

Donderdag 21 april om 20.00 uur in het Dorps
huis te Katv/oude een avond verzorgd door
het slagersbedrijf Beets uit M'dam. Zij ge-
ven voorlichting in het opmaken van - en
maken van koude schotels en laten ons uit-

gebreid proeven van allerlei hapjes en van
de opgemaakte schotels.




