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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

RabobanJcno^E07J1^9

verkoop bejaardenhuis i
25feb Burgeroomltl film Volgermeer i

llfeb n "• Semeentehuis jinl z. ^-^-^Parta oaarvergaderiug %oekerhuis
27fe^Polf?ia''®'̂ ^®''* "°°®y+Blues sur.
1 : graveren van fietsen enz.

Jaarvergadering jImrt G.V. Sparta onderlinge vfedstrijden I
2mrt Broek in Parallax op t.v. 22.30 uur i

^mrt p®J®®^?®»®°o® Ilr. C. den Hartoog j
lilt Mai en mooi in mode |mrt G.V.Sparta uitslag wedstr. + Bingo !
5mrt S.D.O.B. 60 jaar receptie I

"'® ^®""®° Mosselen maaltijd I/mrt Spreekuur B en W • ^ j
Nationaal Eeumafonds 'omrt G.D.A. edenvergadering

Umrt s'd'o'r' i" de Voorhaak
12mr^ oro'̂ piE^ ~

+ Hans Dulfer_v-20mrt Colleote Simavi
l6mrt NCVB Wilde Ganzen

S,',m®^ de Pannen Boerderijbezoek17mrt NUT China—avond
19mrt Bejaardensoos BAZAR ^

o?mrt ?® '̂ '̂'d. naar Tropenmus. iImrt Plattelandsvr. Wereld Natuurfonds !
--"^^mrt Colleote Kinderbescherming

Pannen Kleien voor VolwassenenI
'I I Onder de Pannen Paasproject kinderen 'bmrt Swingen met Redt Band en 5-mei band !

Colleote Zending/werelddiaconaat i
Omrt Beoaardensoos Volksdansen + boerenkool '
jOrart O^der de Pannen Paaskoekjes bakken !
6apr Onder de Pannen Film Amnesty j
9apr Onder de Pannen ROMMELMARKT '
.l-17apr Colleote Ned. Hartstiohting I
.lapr Spreekuur B en W '
,3apr NCVB "Vorst in ballingschap" '
^apr NUT Willem Vos over de "Batavia" I
6apr-0UD PAPIER |

"®d.Fonds Sport Gehandioapti3apr EOMMELMAEKT t.b.v. rest. N.H. Kerk |

Mededelingenblad: raw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

^ ^ =^=GIFTAAL==
Donderdag 25 februari.a.s. om 20.00 uur in
de Voorhaak.de film "Giftaal" oven de VoIk-
ermeerpolder•
Aaneluitend informeert het Burgerkomitee
over de gang van zaken tot nu toe.

==JEUGDHUIS "DE •VOOPffa flif"—
Zaterdag 27 februari 2 bands: Bight on the
-25®y + 5iH®®»§^^P^dse.
Aanvang 21.00 uur. Entree f 7.50
Deze ayond weer eens .eohte live muziek van

I maar lifst 2 bands, bestaande uit ^roeker en
1Monniokendammer muzikanten. Bit.alles eer
i f. ®roeker Marcus Spaans, die[ zelf speelt in "Right on the Money". Zij
ibrengen overwegend eigentijdse Rock 'n Roll.,
IDe andere band is een blues-rock formatie.
Een derge:UJl^ gebeuren heeft in De Voorhaak
in geen tijden plaats gevonden, dus komt
alien!j

==S.D,O.B.==
In het kader van het

bestaan van de voetbalvereniging
BDOB, IS er een boek samengesteld. De inhoud
niervan is gewijd aan de geschiedenis van de
ereniging. Op de jubileumavonden ( 5, lo,

vL^^in^ bedrag
I?? ; rr ^f^^^iJSbaar. Na deze avonden isdit boek te koop bij de.fam. Geel, Nieuw-
land 17 of Joost .Ph.ilippona, de Dillen 30.
|i-balen^kaarton_^fe^stavond Op-donderdag 25februari is er veer geliginheid om kaarten
af te halen voor de grote feestavond van 11
maart (vrijdag)l988. Letwel; deze" avond is

bedoeld voor seniorenleden!!! Dus

S donateurs, vrienden op naarde SDOB kantine. van 19.30-20.30 uur. Alle
medewerkers krijgen persoonltjk een kaart o-
verhandigd, indien nodig 2 kaarten. Mocht U

Ti-\n donderdag niet in de gelegenheidz]on kaarten af te halen, dan kunt Uook nog
bi3 Jos§ Kaars, Molengouw l4, tel.3021 terechi

==N U T== ==
n verband met de Volgermeerfilm heeft het
ut de China-avond verschoven naar donder-
ig^l7 maart a.s. Notii?0~het alvast?

^==plattelandsvrouwen==al en mooi in de moue, lezing door de heer
>ning. Gereforraeerde Kerk, Monnickendam,
mvang: 20.00 uur

I ==0NDER DE PANNEN==;

IPn maart. In samenwerking Dorpshuis
i<?r-h« S^beepskameel: Mosselenmaaltijd in de
idaeluemeun '°®'̂
I "" . ==BURGERLIJKE STAND=;= =====
! ifborenMark Johannes Antonlus'z.v. J.w.M. van »t
Erve en A.A.M. van Spaandonk




