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ORjGAAN van DE sncafTING JDE DROEKER GEMEB^SCHAP'

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

==AGENDA==

Rommelmarkt t.b.v. Restauratiefonds
25apr Oranjever. Klaverjassen
26apr Judo Bandexamen in 't Stokpaardje
27apr Granjever. Bejaardendag
27apr Granjever. Bridgen
28apr Granjever. Volksdansen
28apr Granjever. Brandweer
3Gapr Granjever. Koninginnedag
^mei Dodenherdenking
6mei Jeugd doet Leven concert Kerkplein

llmei Spreekuur B en W
ll-17niei Collecte Ned. Astma Fonds
13niel N.C.V.B. Creatieve avond
l8-2^raei Collecte AVG Nederland
L9mei Raadsvergadering
L9niei Plattelandsvr. Tuinbloemen en natuur
3jun Recr.Ver. Slotuitvoering in Voorhaak
3oun Jeugd doet Leven concert te Uitdam

Collecte Prins -^ernhard Fonds
Judo Clubkampioenschappen Stokpaardje

L6jun Raadsvergadering
L6t/inl9jun Avondvierdaagse

L8 t/m 27jun Theaterspektakel Neeltje Pater

8-l6aug Broeker Feestweek

:=PRGGRAMMA DGDENHERDENKING==

k raei 1987
om 19"^5 uur in de N.H.Kerk te Broek

Drgelimprovisatie - G.Luitjes
Declamatie - mevr. M. Spaans
Drgelimprovisatie - G. iiuitjes

2 minuten stilte

Samenzang; Het Wilhelmus

3ij het verlaten van de kerk wordt een
schaalkollekte gehouden ten bate van het
c^estauratiefonds van de kerk.

==JEUGD DGET LEVEN==

leugd doet Leven geeft een voorjaarsconcert
>p 6 mei om 19*30 uur op het Kerkplein,
net medewerking van al hun nieuwe leerling-

Komt U vooral luisteren, want het klinkt
leel leuk.

J

Redactieadres mededelinfeenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17? tel. 1201.

==BIBLIGTHEEK==

Gp 3G april, Koninginiiedag, vindt er geen
uitlening plaats.

In verband met de Dodenherdenking is de
Bibliotheek k mei van 19#00 - 2G.3O uur
gesloten. De middaguitlening vindt wel
plaats.

5 mei is een nationale feestdag, zodat de
Bibliotheek 00k dan gesloten zal zijn.

==GUD PAPIER==

Zaterdag 9 mei wordt er weer GUD PAPIER op-
gehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Gm 9*30
uur beginnen we op de Eilandweg. In het an-
dere deel van het dorp wordt om IG.GG uur
begonnen. Wilt U het papier in doos, zak of
goed gebonden- tijdig buiten zetten? Gok vod-
den worden meegenomen. Bij voorbaat dank.

==RGMMELMARKT==

Zaterdag 25 april om 9.GG uur gaan de dauren
van de tent weer open voor een ROMMELMARKT
t.b.v. de Kerkrestauratie. Zoals u hebt kun-

nen lezen in de krant en het kerkblad is de

restauratie nu in zicht. Veel mensen zetten
zich er vobr in en zijn al maanden in de
weer voor dit goede doel. Gok hebben zeer
veel mensen gebeld dat zij iets op te ruimen
hadden. Tegen deze mensen zeggen wij: "Heel
hartelijk bedankt!!" Aan de ruimte ontbreekt
het niet, de tent is verwarrad, dus mensen,op
naar de feesttent. De koffie is bruin, de bar
is geopend en ook hebben we een lekker vers
broodje met warme worst. Voor dit laatste
zorgt uw Grahjevereniging.
Mocht u nog iets v/illen bakken voor de Rom
melmarkt, dan kunt u dit baksel op vrijdag-
avond 2k april inleveren bij J. Hoetmer,
Rage Weer 35•
Nog even de datum: 25 april van 9*00 tot
15-GG uur in de feesttent op het Nieuwland.

==SP00RL00S==

Wie heeft onze 13 jaar oude grijs-blauwe
kater met witte snoet en bef misschien ge-
zien? Hij heet "Sip" en is sinds 8 april
spoorloos. Fara. A. de Boer, Molengouw t/o ^6.
tel. 1598.




