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==AGENDA==
Nut Baantjer, schrijver
Expositie B.H.:R.Honingh + C. Slagt
Tracht Uitvoering Broeker Huis
IJsclub naar Jaap Edenbaan
Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
Bejaardensoos dia's + raaaltijd
Plattelandsvr. Cornells Jetses
Spreekuur B en W
CDA Ledenvergadering
Grote Kerk M*dam Johannes Passion

NCVB "Bad, bed en brood"
NUT "Vogels in Waterland"
OUD PAPIER

Bejaardensoos Bazar 13*30 uur
Koeperman viertallen bridgetoernooi
Voorlichting emancipatienota
Tennis Alg. Ledenvergadering, 20,13 u.
Platl.vr,"Zuiver water, zuiver leven"
Bejaardensoos Film over Waterland
Bejaardensoos Trekking verloting
Spreekuur B en W
Afscheid Zr, Grouse

NCVB Monumenten in Amsterdam

Plattelandsvr, E^ndagsbestuur
Fanfare Zuiderwoude Bazar

OUD PAPIER

Landelijke Bibliotheekdag
Restauratiefonds Kerk Rommelmarkt

NUT Toneelver, Toetsteen

==:SPREEKUUR B 8c W==

Het maandelijks spreekuur van B en W is r»p
S raaart a,s om 19*00 uur, De Erven 2, Zit-
ting heeft deze keer burgemeester Koppenaal,

==VOLKSTUINEN==

Er zijn enkele volkstuintjes te huur. Wilt
U tuinen, dan contact opnemen met: R.van
Rijn-van Veldhoven, Roomeinde 19»tel, 1842,

==IJSCLUB==

A.,s, zondagmorgen gaan we nog een keer naar
de Jaap^SHenbaanl We vertrekken om negeu uur
met auto's vanaf het parkeerterrein7~Degenen
die mee willen kunnen zich opgeven bij F.Ver-
hoef, Binnenweeren 12, tel. 313^ of bij J,
Blakborn, Wagengouw 64, tel. 3175* Wei lid
zijn of worden van de IJsclub en minstens
10 jaar zijn, tenzij o.l.v, volwassene, T.m,
13 jaar is dit tripje dan gratis, vanaf l6
jaar kost het / 2.30. Snel even bellen,

Geschehk Zr, Grouse: Rabo 3107*22,843»

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

Postgiro 17 85 66

==PLATTELANDSVROUWEN==

Dinsdag 28 febr, een gezamenlijke avond met
het Nut uit M'dam. De heer Faber verzorgt een
prograrama over de bekende illustrator Cor
nells Jetses, die o.a. de leesboekjes van
Ot^en Sien7"Pim en Mien en ook de vroegere
schoolplaten heeft getekend, De avond is de
ze keer georganiseerd door de Plattelandsvr,
en wordt gehouden in 't Weeshuis in Monnick-
endam. Aanvang: 20,00 uur,

==BAZAR FANFARE ZUIDERWOUDE==

Zaterdag 13 april is het weer zover, dan hou-
den we weer onze jaarlijkse bazar t,b,v, het
instrumentarium van ons fanfarecorps, Naast
de traditionele verlotingen, grabbelton etc,
hebben we gemeend om er dit jaar een tentoon-
stelling ar.n te verbinden onder het. motto

"Uit grootmoeders tijd"
De tentoonsteliing wil proberen U een indruk
te geven wat voor kleding er in Waterland
gedragen werd rond 1900 en wat voor gebruiks
voorwerpen er werden gebruikt bij het dage-
lijks werk. Alleszins de moeite waard ohl die
dag vrij te houden en ons een bezeokje te
brengen. Daarom graag tot ziens iu het Dorps
huis te Zuiderwoude op 13 april a.s, 's mid-
dags van 2 tot 3 uur en 's avonds van
8 tot 10 uur,

==TENNIS==

Goed nieuv/s van de Broeker Tennisclub, We
hebben weer ruimte voor enkele nieuwe leden.
En er is nog m66r goed nieuws, Er wordt hard
gewerkt aan lichtmasten, zbdat U straks
zelfs nog kunt sporten als de rest van het
dorp al lang op 66n oor ligt. En dat tekent
meteen een van de speciale "kanten van ten-
nissen, U kunt spelen wanneer u wilt en met
wie u wilt en zo vaak als u wilt, Daardoor

is tennissen in principe zo'n beetje de voor-
deligste sport die er is. Alleen zwemmen in
't Havenrak is goedkoper, maar lang niet zo
leuk en lekker, Kontributie senioren / l80,-
junioren (8 t/m 1? jaar) f 110.-, kinderen
(t/m 7 jaar) gratis, donateur / 23,-j dona-
teur (met blad) f 43.-. Sekretariaat: Sandra
Buitendam, Keerngouw 3^, tel. 1467*

==ALARMNUMMER==

Voor Gezinsverzorging Waterlan en W'land-Z;
voor Maatschappelijk Werk Waterland en de
Regionale Kruisvereniging Waterland is het

ALARMNUMMER: 073 " 701701




