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Secretariaat S.tichting "De Broeker Redactie adres mededelingenbladr •
Geraeenschap", Mevr. B. Blufpand-Sinot, Mevr. A. Drijver-Hoogland,

Buitenweeren 17, tel'. 1201.
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==AGENDA=:
Jeugdhuis Film
Spreekuur B en W
VVD;lezing + disc; gate, herindeling
Jeugdhuis Kinderdisco

Koppelklaverjasdrive:Broeker Huis
Jeugdhuis AVRO's Toppop
Plattelandsvr."Slikken wij alles?"
OUD PAPIER

Traoht De Markiezin
Jeugdhuis Theater voor kinderen
Bejaardensoos BAZAR
Traoht, Z'woude.r; De Markiezin
Jeugdhuis:Disco A.Drenth+Donna Lynton
Plattelandsvr, naar Katwoude
VVD, jaarvergadering:Broeker Huis
Jeugdhuis L.O.L.
NUT Broekers voor Broekers
NCVB Boekbespr, "Het bittere kruid"
OUD PAPIER

Plattelandsvr. "Van granen tot brood"

==SPREEKUUR== ===

==BESTE BRaEKERS==
i Na 20 jaar po.stbestellen ga ik u verlaten,
Idaar ik omstr.eeks half maart word :ovarge-'
jplaatst naar Landsmeer. Daar krijg ik een

, jnieuwe functie als hosteller' voorraan. HierbiiDorpshuis Z wouderZeesleepvaart+bergingwil ik u hartelijk bedanken voor de goede sa-
Expositie Broeker Huis: Opening imenwerking en het in raij gestelde vertrouwen.

jP.T.T. hosteller Jaap van Vuure., Dorpsstr, la
11434 AK Watergang.

I ==DORPSHUIS ZUIDERWOUDE==
[Een afgevaardigde van Smit Internationale
jRotterdam, zal op vrijdag 9 maart a.s. een
Ifilm vertonen over Zeesleepvaart en Berging
Igenaamd "Maritieme dienstverlening". Aan-
ivang: 20,00 uur; Plaats: Dorpshuis Z'woude,
iToegang: GRATIS.

==PLATTELANDSVR0UWEN==
jVrouw en gezondheid, vrouw en medicijn. Slik-
iken we alles? Dit is het onderwerp waarover
!dr. den Hollander dondOrdag 15 maart in het
iBroeker Huis zal spreken. 0m""20700~uur zijn
!belangstellenden van harte welkom.

= =:G.V. SPARTA=:=

Gaarne zouden wij van u vernemen of uw kind
op zaterdag 28 april a.s. 'aanwezig kan zijn
in de tent op te treden, dit in verband met
de paasvakantie. Graag zo spoedig raogelijk be-
richt aan de leiding of aan mevr. Schreuder,
tel. 3287.

==FEESTWEBK 1984=^
Op de onlangs gehouden jaarvergadering van
de Broeker Gemeenschap is hesloten om het
competitie element in de Feestweek te hand-
haven. Verenigingen die aan deze competitie
willen meedoen kunnen zich opgeven bij Corrie
Tromp, Zuiderwouderdorpsstr.il, tel. 3305.
Be feestweek is dit jaar van 4 t/m 12 aug.
Over de onderdelen die meetellen is nog geen
besluit genoKiens-.

het maandelijks spreekuur van Burgemeester '
en Wethouders is op 5 maart a.s. om lO#5Q ;
De Erven 2. Zitting heeft deze keer burge— 1
meester Koppenaal, i

==PLAATSELIJKE BELASTINGEN== ' I
Binnenkort v/orden de aanslagen voor de plaat-f
selijke belastingen verzonden. Naast het aap-f
slagbiljet en de gebruikeliijke informatie be-
vat de enveloppe nog een bijsluiter, 'v/aarin in
het kort wordt uiteengezet dat het in sommi- |
ge gevallen mogelijk is 50% kwijtschelding te !
vragen van de riool- en reinigingsrechten en '
de hondenbelasting. Leest u die bijsluiter !
vooral en schroom niet een aanvraagformulier j
op te vragen of af te halen als u denkt voor i
kwijtschelding in aanmerking te komen. Afhale4
Kerkplein 6, tel. I651.

==KLAVERJASSEN==
Koppelklaverjassen op zaterdag 10 maart in
het Broeker Huis. Aanvang: 20.00 uur. Op
geven bij J. Spaan, tel. 1314.

==VERLOREN== ="===
in de sneeuw bij de tunnel(4 weken geleden)
bril, metalen montuur, de Visser,tel. I389.

r=MODELTEKENEN==:
:Vanaf dinsda.g 6 maart start een cursus model-
Itekenen. ledereen is van harte welkom. Ook
;degenen die nooit een potlood vasthouden.
iZullen versteld staan van de resultaten.
8 lessen voor f 100.—, inclusief materiaal
e.d. Inlichtingen + opgave: Fransje van Zoest
tel. 3247.




