
16 februari 198U ao^ 871

y\u ii?f • I V> /

UmJAM

BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN VAN DE STIGHTING JDE DROEKER GEMEENSCHAP*

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", Mevr, B, Blufpand-Binot,
De Draai 38, tel. 3120.

==AGENDA==

NCVB Jaarfeest

IVfeb Jeugdhuis Voorhaak disco+A.Ribbens
l8feb Oud papier . j. • j ... . 4.^1-,
^^4, u n-nn at t j j • d i tr • imeentegids. Alle verenigingen en •instelling-20feb GDA Alg. Ledenvergadering Broeker Huis i ^ . . Jj
22feb Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
23feb Jeugdhuis Kinderclub
25feb NUT Midas Dekker
B'^feb Vrij dansen
23feb. Sparta:Prijsuitreiking+disco+bingo
23feb Jeugdhuis Kindercarnaval
25feb Jeugdhuis •Voorhaak disco
25feb Toneelver.Z'woude:Vrouwen in paniek
26feb IJsclub naar Jaap Edenbaan
28feb Plattelandsvr. Ikonen uit Rusland

5mrt Spreekuur B en W
6mrt Plattelandsvr. "Slikken wij alles?"

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

==NIEUWE INFORMATIEGIDS==:

jDe gemeente maakt momenteel voorbereidingen
iom te koraen tot uitgaven van een nieuwe ge-r

en die in deze nieuwe gids opgenomen vrillen
jv/orden kunnen zich opgeven. Dat kan schrif-
itelijk (Kerkplein 6), het kan 00k telefonisch
|(1651). Ook als instellingen in de vorige
jgids opgenomen waren is het nodig om op-
jnieuw opgave te doen.

==politie==

iU kunt de politie 2^,uur per dag bereiken
jvia tel. 02995-1^^^ van het groepsbureau der
jRijkspolitie te Monnickendam. Wilt U'de
Iplaatselijke politie spreken en deze is niet
|op het postbureau bereikbaar (tel.129^), dan

9mrt Dorpshuis Z'woude:Zeesleepvaart+bergingkunt U tijdens kantooruren eveneens contact
lOmrt Broeker Huis tent, amateur kunstenaars iopnemen met het groeiDsbureau voor het maken
IQgjrt Klaverjasver. Koppeldrive jvan een afspraak. Voorts is iedere zaterdag—
if^rt Oud papier
17mrt Tracht in de Voorhaak
2^rart Bejaardensoos BAZAR
2^mrt Tracht in Zuiderwoude

jmiddag tussen 14.00 en l6,00 uur het post-
Ibureau der rijkspolitie alhier geopend,

==IJSCLUB==

den meegenomen. Bij voorbaat dank.

> ==KLAVER JASSEN==

jOp zondag 26 febr. gaat de Ijsclub wederora
~~~~~ ==OUD PAPIER=:= ===== naar de Jaap Edenbaan. Deze bus
Zaterdag I8 februari wordt er v/eer OUD PAPIERzal ora 9*00 uur vertrekken vanaf het par-
opgehaald door de o.l.s. Om 9»30 uur begin* "tkeerterrein bij de school. Degenen, die mee-
nen we op de Eilandweg. In het andere deel jwillen, moeten zich van te'voren even opgeven
van het dorp wordt om 10.00 uur begonnen. A.Karanelan, Roomeinde o,tel.1271, of
Wilt u het papier in doos, zak of goed ge- F-^Verhoef, Binnenv/eeren 12, tel. 313", of
bonden tijdig buiten zetten? Ook vodden wor4jbij J. Blakborn, Wagengouw 64, tel. 5175 en

• n . , 'moeten lid zijn of worden van de ijsclub.
===== iHavenrakkers kunnen zich ook opgeven d.m.v.

ilijst op het prikbord op school. Minimum
jleeftijd 10 jaar. Omdat deze winter qua na-
Ituurijsschaarste de allerslechtste is in de
ijongste geschiedenis van de Broeker Ijsclub
Ien omdat "onze" schaatsafvaardiging in Sara-
jjewo het tot nu toe 13-2 laat afweten en er
idus talenten worden gezocht, is dit uitstap-
'je naar het kunstijs deze keer "gratis" voor
lalle 10 t.e.m. 15 jarigen.

Zaterdag 10 maart Koppelklaverjassen in het
Broeker Huis, Aanvang"20700"uur7''0pgeven
bij J. Spaan, tel. 1314.

=:=TONEELVERENIGING ZUIDERWOUDE==

Op zaterdag 25 februari voert do toneelver.
Zuiderwoude de thriller "Vrouwen in paniek"
c,p, geschreven door Cyril Campion. Aanvang:
2O0OO uur. Plaats:Dorpshuis Zuiderwoude.

==VERLEENDE VEnGUNNINGEN«=

B.en V/. hebben een bouv/vergunning verleend ,
aan de Plaatselijke Coramissie Waterland voor jtheek, Herman Reyntjesl.2 te M'dam de Hr.v-
het bouwen van een brug in de omleidingsweg jOs ons ikonen uit Rusland laten zien. In de
te ^roek in Waterland. Hebt u bezwaar: v7endti '̂'G®^^ voor deze datum is er een tentoonstell.
u zich tot de Alg.Zaken van het Gemeentehuisi van de hr,v,Os in dezelfde Bibliotheek. De-
herkplGin 6. . !se avo^d is in samenwerking met NUT Mfdam.

==PLATTELANDSVROUWEN==

128 februari om 20.00 uur zal in de Biblio-




