
BROEKER GEMEENSCHAP
: ORX5AAN VAN DE STXCHTING DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting "De Broeker Redactie adres mededelingenblad;
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot, Mevr. A. Drijver-Hoogland,
De Draai 38, t'e'l. 3120. Buitenweeren I7, "tel. 1201 ...

==AGENDA== • I
12"^b 'NCVB boekbespr. '"Het bittere kruid" !
14-apr pUD PAPIER j
l^apr Jeugdhuis Man of Action video-disco •
15apr Broeker Huis koffieconcert • • • ]
iSapr Plattelandsvr. "Van granen tot brood" !
18apr Jeugdhuis "Dpenbare"vergadering |
20apr Jeugdhuis Vrij dansen . j
21apr Jeugdhuis Voorhaak disco show , i
24apr Rode Kruis bloedgeven Monnickendam !
25apr V.V.D.fraktieber.,Oosteinde 5i20,30 u.j
2aei Raadsvergadering I
3niei P.v.d...A vr.l. -Oos-teinde 30 , '

•pniei De Overhaal fanoy fair-rommelmarkt j
3mei Jeugdhuis L.O;.L. met groot videobeeld 1
8mei Spreekuur B en W " i

l2mei Jeugdhuis Voorhaak discoshow j
l4mei-Plattelandsvr. Klederdrachten ;
I7mei N.C.V.B. Kreatieve avond I
19!^ OUD PAPIER I

Jeugdhuis Voorhaak disco + VANESSA j
2^raei Plattelandsvr, dagtrip naar de Kempen i
26raei Jeugdhuis Play Back Show \
26mei K.D.S. excursie-dagtrip i
27mei Herdenkingsdienst Wiliem van Oranje 1
29^el Rode Kruis bloedgeven Monnickendam j
2jun Jeugdhuis Discotheek L.O.L. t
93un Jeugdhuis AVRO's Toppop i

l^jun Verkiezing leden Europese Parlement j
==OUD_PA£m=:= """"" I

Zaterdag 1^ agril wordt er weer oud papier |
opgehaald''door~de 0.L.S.I. Om 9-30 uur be- [
ginnen we op de Eilandv/eg. In het andere ' '
deel van het dorp wordt om 10.00 uur begon- j
nen. Wilt u het paier in doos, zak of goed |
gebonden tijdig buiten zetten? Ook vodden !
worden meegenoraen. Bij voorbaat dank, j

==NUT,EXGURSIE DELTAWERKEN==: |
Helaas kan de excursie naar de Deltawerken |
van 't Nut op 3 wei a.s., vanwege een te j
klein aanatal opgaven geen doorgang vinden. 1
Degenen die zich aangemeld hebben, zal het j
geld zo spoedig mogelijk worden terugbetaald;

:==^RAADSVERGADERING=:=

De raadsvergadering van 2^ april gaat niet
door,daarvoor in de plaats zal vergaderd
v.'orden op WOENSDAG 2 mei a.s.

H-i- ==:FANCY .F.AIR==

Zaterdag 5 mei a.s. is de fancy fair .annex
rommelmarkt van de Overhaal school. Wilt u-

wat kwijt? Denk dan aan deze fancy fair. Het
verzameladres is; Jeanne Xleih,'Didkeinde 2j
.tel. 1618. Grote stukken worden opgehaald.

•^=PLATTELANDSVROUWEN==

Woensdag 18 april.zal de heer Gutter ons al-
les, vertellen over , de granen , en .de vele soor-
ten brood eii.hij wil ons -tevens laten ,proe-,
ven. Aanvang;20.00 uur in het Dorpshuis te
Zuiderv;oude«

=:==TENNISVERENIGING=^

Op zaterdag 14 april begint de tenniscompe-
titie weer. Wist u, ook al tehhist u- niet,
dat het erg leuk is om naar die wedstrijden
te kijken! Op het terras van de tennisbaan
hopenlijk in een lekker voord'aarszonnetje,
bij het genot van een kopje koffie, pilsje of
iets dergelijks, kunt u Broekers hun best -e -:
zien doen met dat tennisracket, dat tennis-
balletje en vooral hun inzet om het de tegen
partij moeilijk te maken. 2aterdags speelt de
jeugd 't eerste en tweede gemengde team.
Zondags speelt een gemengd en een herenteam
en dinsdags en donderdags de damesteams.

KOM OOK EENS KIJKEN!!!

i+-=BIBLIO;ra^=-
Maandag 23 april (Paasmaandag) is de biblio-
theek gesloten, i.p.v. maandag, kunt u dins-
dag 24 aprii van 13.30-14.00 en I9.00-20.30
uur terecht. Maandag 30 april vieren ook de
bibliotheekmedewerksters Koninginnedag, zo-
dat de bibliotheek ook dan gesloten is. U
kunt op 1 mei terecht van 13.30-14.00 en
19.00-20.30 uur terecht. Op donderdag is de
bibliotheek op de gebruikelijken tijden open.

^^KRUISRAKETTEN^^

Bent u ook tegen plaatsing van de Kruisra-
ketten" in Nederland? Doe dan mee met de lan-
delijke aktie. Steek dan iedere vrijdag de
speciale vlag uit. Deze vlag is te bestellen
a f 12.50 bij Joop van Zwol, tel. 1498.

==GEVONDM==

Gevonden portemonnaitje met wat kleingeld,
terug te krijgen bij tel. I838.




