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ORGAAN VAN DE STICKTING JDE BROBKER GEMEENSCHAP'

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

==AGENDA==

30rart Herv.Vr.ver.Z'woude verkoopdag
30mrt Ned.Herv.Kerk BroekrChr.Mannenkoor
31mrt Jeugdhuis Discotheek L.O.L,
lapr Jeugdhuis Kinderfilm
2apr Spreekuur B en W

•T"

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

==MENSEN IN NOOD==

•Ook dit jaar organiseren plaatselijke vrij-
jwilligers weer een kleding inzaineking voor
ide stichting Mensen in Nood/Caritas Neerlan-
{dia. Want kledinghulp_blijft^nodig| •>:,
Op 7 apriIT2aterdag7'"tussen'"lO eii 12 uurC-fXyJ. opj. XJ U 1 -JT • — -r "• , •] .

'•r^anr Havenrakkers:Ouderavond+VestzaktheaterIrijden er enkele tractoren, die uw kleding,
6apr NUT Broekers voor Broekcrs
6apr Jeugdhuis Kinderdisco
7apr Mensen in nood : Kledingaktie

-7apr Jeugdhuis 3 Bands
12apr NCVB Boekbespr,"Het bittere kruid"
l4apr OUD PAPIER
l4apr Jeugdhuis Man of Action disco-video
l8apr Plattelandsvr. "Van granen tot brood"
l8apr Jeugdhuis Openbare vergadering
20apr Jeugdhuis Vrij dansen
2lapr Jeugdhuis Voorhaak disco show
24apr Bloedafname middag Rode Kruis

NUT naar de Deltawerken
3rnei P.v.d.A. vr.l. Oosteinde 30

Jeugdhuis L.O.L. speciaal
7mei Spreekuur B en W

llmei Jeugdhuis Kinderdisco
l4mei Plattelandsvr. Klederdrachten
17raei NCVB Kreatieve avond
19raei OUD PAPIER
24raei Plattelandsvr. Dagtrip naar de Kempen
26raei Jeugdhuis Play Back Show
27niei Herdenkingsdienst Willeni van Oranje
29mei Rode Kruis Bloedafname Monnickendara
26mei K.D.S. Excursie-dagtrip

schoeisel, dekens en gordijnstoffen op komen
jhalen, V/anneer u iets van bovengenoemde
Ikwijt wilt, kunt u dit degelijk gepakt of
igezakt voor 10 uur buiten zetten. Lukt dit
|niet, dan staat er van - 10 tot + 12 uur ook
leen vrachtauto op het Kerkplein, waar u dit
dan naartoe kunt brengen. Door uw kleding-

[hulp is de Stichting Mensen in Nood in staat
Iveel mensen in de derde wereld gelukkig te
jmaken, want in veel landen is de arraoede vaak
|zo groot, dat velen niet in staat zijn om
Izelf kleding te betalen. Jaarlijks wordt naar
ca. 20 landen op aanvraag kleding verstuurd.
|Voor raeer informatie kunt u bellen naar Dirk
Ien Wijnie Klok, tel. 192o of voor Zuiderwoude
fam. Pronk, tel« 1236.

=:=SPREEKUUR=:=:

==TENNISCLUB==

|welke kinderen hebben erg veel zin om dit
jjaar te gaan tennissen? Er is nog plaats vooi
ihen, ook op woensdagmiddag op de training is
'nog ruimte. Informatie over kosten enz. en
jeven.tuele inschrijving bij Maud Wiarda, Keerr
Igouw 22, tel. 1763'»

I ==HAVENRAKKERS-TJES==
iTijdens de Ouderavond voor ouders van Haven-

Het maandelijks spreekuur van Burgemeester jrakker(t3e)s en kleuters van Kleutervreugd
en Wethouders is op 2 april a.s. om 19.00 u. op !t_april a.s. zal het Vestzaktheater
De Erven 2. Zitting heeft deze keer mevr, B. |"Vreemde vogels" ten tonele brengen, hetgeen
Blufpand-Sinot. laansluit aa het projeot "misbruik van maoht

===:=: dat zij samen met het team van onderwijzend
__5'YSI0THERAPIE== ipersoneel gedurende een week op school zul-

De fysiotherapiepraktijk van Rob de Baat is ilen houden. Resultaten hiervan zijn op die
voor telefonische afspraken bereikbaar tus- avond te bezichtigen. WiJ hopen dat vele ou-
sen 9-10 en 16-17 uur onder nuramer 1233. Be |ders aanwezig zullen zijn. Aanvang: 20.13__u.
praktijk is 's avonds en in het weekend nist lin de school.
onder dit nuramer bereikbaar

openingstijden gemeentesecretarie

dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur

openingstijden postkantoor

dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur
i




