
•riv
no. 87315 raaart 1984

/XC4

UITDAM ji

BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAi^a^^ VAN DE STICHTING j:>E DROHKHR GEMEENSCHAP*

Secreaiariaat Broeker Gemeenschap:
Mevr. B. Blufpand-Sinot,
D.e Draai 38, tel# 3120

==AGENDA==

13uirt Plattelandsvr. "Slikken wij alles?"
17mrt OUD PAPIER ^ • •
17rart Tracht ' De Markiezin in Jeugdhuis
l8mrt Jeugdhuis Funtheater
24mrt Bejaardensoos BAZAR
24mrt Tracht' De Markiezin in Zuiderwoude
24mrt Jeugdhuis:Disco A.Drenth+Donna Lynton
27mrt Bloedafname :M.'-dam .Opstandings Kerk
28mrt Plattelandsvr. naar Katwoude
28mrt V.V.D. Jaarvergadering Broeker Huis
30mrt Herv.Vr.ver,Z'woude;Verkoopmiddag
30mrt Chh Mannenkoor in Ned.Herv.Kerk
3lmrt Jeugdhuis Discotheek L.O.L.

2apr Spreekuur B en W
6apr NUT Broekers voor Broekers

12apr NCVB Boekbespr. "Met bittere kruid"
l4apr OUD PAPIER
l8apr Plattelandsvr. "Van granen tot brood"
5^i NUT naar Deltawerken
7iiiei Spreekuur B en W

l4mei Plattelandsvr. Klederdrachten
17inei NCVB Kreatieve avond
19meiiOUD PAPIER
24raei Plattelandsvr. Dagtrip naar de Kempen

l8t/m21 juni Avondvierdaagse

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

==N U T==

excursie Deltawerken

;Het Nut orgahiseert op zaterdag_3_22^--l-*
'bij voldoende belangstelling T^O personenj
Ieen excursie naar de Deltawerken, waarbij
lo.a. een bezoek aan het werkeiland Neeltje
I'Jahs en het Voorlichtingscentrum op het pro-
igrainma staan. De kosten bediragen f 30*— P*P*
I(in-clusief .2x koffie + lunch). Indien u in-
!teresse heeft, moet het excursiegeld zo spoe-
jdig mogelijk (uiterlijk 1 -april a.s.) zijn
ivoldaan bij de Rabobank nr. 3107*08.435 t.n.
iv* penningmeester Maatschappij tot Nut van 't
I't Algemeen (postgironr. v.d..bank 203106)
imet vermelding van EXCURSIE DELTAWERKEN.
iDeelnemers krijgen tijdig de nodige inforraa*i<:
;tie over de excursiedag. . .

==HERV.VROUWENVER.ZUIDERWOUDE==

iDe Herv. Vrouwenvereniging te Zuiderwoude is
jvoornemens op 30 maart, vrijdag, van 's mid-
jdags 2 uur - 5 en ' s avonds van 7 -*
i11 uur een verkoopdag te houden in het Dorps-
Ihuis te Zuiderwoude. 'sAvonds kienen on ver-
jdere speleh. Wie met de schoonmaak. iets weg

•iv;il doen, wij houden ons. daarvoor aanbevolen.
==OUD PAPIER==

Zaterdag 17 maart a.s. wordt er weer oud pa
pier opgehaald door de 0,L«S. Ora 9*30 uur
beginnen we op de Eilandweg. In het andere
deel van het dorp wordt om 10.00 uur begon- .
nen. Wilt u het papiar in doos, zak of- goed
gebonden tijdig buiten zetten? Ook vodden
worden meegenomen. Bij voorbaat dank.

==TRAGHT==

==GYMVERENIGING SPARTA==

Gymnastiekvereniging Sparta vraagt een leid-
ster voor de lessen van de oudere dames (met
muziek) op maandagraiddag of eventuee.l v/oens-
dagmiddag. Voor inlichtingen kunt u bellen
Mevr. J. Schreuder, tel. 3287*

==IVEGGEL0PM"=

Op zaterdag 17 raaart a.s. brengt de toneel-
vereniging "Tracht" het blijspel "De Mar
kiezin" van de bekende engelse schrijver
Noel Coward in het Jeugdhuis, V/agengouw.
Dit stuk speelt zich af in de l8e eeuw op
het landgoed van Graaf de Vriaac, die hier
een terggetrokken leven leidt. Door de plot-
selinge komst van de Markiezin wordt hjj nog-

ial ruw-met zijn verleden geconfronteerd....
IDe-regie is van Hans Veenstra. Aanvang:20.00
Iuur.Kaartverkoop:,mevr•R.Baltussen, Oostein-
|de 7, tel. 1703* Toegangsprijs: /7*50 p.p.
1Donatuers 2 vrykaarten. Na afloop kunnen we
1dansen op een "lekkere band" h.l. de rythm
en bluesband "Jimmy's Gang" uit Alkmaar.

Weggelopen een zwart konijn, indien gevondenj
graag terug bezorgen bij •fam.I4e.ns Bakker-
straat 3*

==DIKKE ZWARTE KAT==

'wio is de eigenaar van de dikke zwarte kat
Idie'dagelijks-by ons mee komt eten.
! Hansje Verburg, Molengouw 38, tel. 3217




