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BROEKER GEMEENSCHAP
Secretariaat

Gemeenschap", mevr, B# Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.

eB^nrerre erexmgenblad
Mevr. A. Drijver-Hoogland,'
Buitenweeren 17, tel. 1201*

==AGENDA==

Spreekuur Comm. huisvesting
L3aj^j." Jeugdhuis . Babe
-lOmei^ Verkoop Zomerzegels
L7apr Ndvb Gebruik en misbruik v.geneesm.
L7apr Plattelandsvr. E§ndagsbestuur
L8apr NUT "Sail '83"
L9apr Bejaardensoos trekking loterij
L9apr Tracht "Alles voor de tuin"
^Oapr Tracht "Alles voor .de tuin"
^Oapr Rommelmarkt t.b.v.restauratie Kerk
^2-28apr Colledt'e Nat.Fonds Sport Gehandic-.
53apr Oranjever. Toneelver. ^^itdam
23apr Oranjever. Fanfare Zuiderwoude
26apr Oranjever. Klaverjas/bridge drive
^7apr Oranjever. Tiroleravond
27apr OUD PAPIER
50apr Koninginnedag
3mei Jeugdhuis VriJ dansen
^mei Dodenherdenking

Bevrijdingsfeest
6n.wi Raadsvergadering
6mei Spreekuur B en W
7mei Plattelandsvrouwen Koud buffet

8mei NCVB Creatieve avond
LOmei Jeugdhuis Kinderdisco
Llmei Jeugdhuis Playbackshow •+' talentenj.
L^mei Oud Broek jaarvergadering
L8mei Jeugdhuis Peter eh de Eocketts
25mei Jeugdhuis Voorhaak disco
51mei Jeugdhuis VriJ dansen
ljun Jeugdhuis Band
3Jun PvdA ledenvergadering
8jun Jeugdhuis Voorhaak Disco

L0-13Jun Avondvierdaagse
2^Jun Alg.Bedenverg.Onderl#Brand.Maatschap*

=:=:PLATTELANDSVROUWEN==

li/oensdag 17 april §§ndagsbestuur. Deze wordt
geheel verzorgd door leden uit Zuiderv/oude
Ln het Dorpshuis aldaar.Aanvang 20.00 uur.

==N U T==

Donderdag I8 april vertoond de heer Voet in
aet Broeker Huis om 20.13 uur een film over
"Sail *83"* HiJ zal daar een en ander bij •
vertellen. Niet leden / 2*50 p.p.

==COLLECTE==

De Simavi collecte heeft het raooie bedrag
wan f 9^1*80 opgebracht, Alle collectanten
gn gevei^s hartelijk bedankt. =====

.==ROMMELMARKT==

20 april rommelmarkt t.b.v. de restauratie
van de Broeker Kerk. Heeft u nog boeken,
kleding, huishoudelijke artikelen enz. enz.
WiJ koraen I3 april nog biJ u langs voor het
ophalen van de spullen-. Zijn er nog mensen
die iets willen bakken voor de verloting?
Even een berichtje aan ons. J-« Hoetmer,1239
J.v.d.Pauw,l6l7, H.R,Reyndefs, 1^5.1 • .

==TRACHT==

Op vrijdag- en zaterdagavond 19_^en_20_^april
speeit''toneelver7"Tracht"'het''bekende stuk
van Edward Albee "Alles voor de tuin", in de
Voorhaak. Aanvang: 20.30 uur. De regie is in
handen~van Nanny Cijs. "Alles voor de tuin*'
speelt zich af in een Amerikaans stadje in de
zestiger Jaren. Het echtpaar, Richard en Jen
ny, moeten zich veel ontzeggen om zich te
kunnen bewegen op het "niveau" van hun club-
vrienden, die allemaal flink in de slappe
was zitten. Tot er op een dag gebeld wordt.
"The Big Money" in de persoon van mevr.Toothe
staat op de stoep en wandelt het huis en het
leven van het echtpaar binnen. De gevolgen
ziJn niet te overzien..... Kaartverkoop biJ';
Ria Baltussen, Oosteinde 7, tel. 1703• En- "
tree: donateurs 2 gratis kaarten, losse kaar-
ten: f 7.50 op zaterdagavond, f 5.— op vrijr
dagavond. Op zaterdagavond speelt na afloop
wederom "Jimmy's Gang", -.."e rhytm en bluesband
van vorig Jaar, dus dat zit weer goed.

=:^JEUGDHUIS DE VOORHAAK==

Zaterdag 13 april: BABE met in hiet voorpro-'
gramma de Voorhaak Disco Show.D©'d^iaesgroep
BABE, die begon met de zangeressen Gemma, Ri
ta en Margot. Hun eerste single "Please me,
please do" was direct een hit en daarna
scoorden zij nog 13 hits, o.a. Drunken Sail'or.
Gemma heeft voor een solo carriers gekozen.
Marga volgde haar op, zjj vormt momenteel een
gelegenheids duo met Peter Koelewijn. BABE
is weer regelmatig op TV te zien en heeft
veel succes in het buitenland. Succes zulle.n
ziJ-, 00k hebben in de "Voorhaak" met hun fan-
tas'tische show. Aanvang: 21^00 uur. De voor-
verkoop is reeds gestart op Buitenweeren 3.
Zaterdag -11 mei:Play Backshow + Talenten-
Jacht. Opgeven biJ Walter van Gelder Tl^Sl)

Hoetmer (1239) •




