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==AGENDA==
Expositie Broekerhuis:Frans Mulder

8apr Afscheid Zr, Grouse, '
10~l6apr Collecte Kinderbescherming
lEapr NCVB Monumenten in Amsterdam
13apr Platoelandsvrouwen E^ndagsbestuur
13apr NUT Toneelver, Toetsteen
13apr Fanfare Zuiderwoude Bazar
17-23apr Collecte Sport ^ehandicapten
iSapr Beboud Waterland Jaarvergadering
22apr Rommelmarkt t.b.Vo Restauratie Kerk
22apr Landelijke Bibliotheekdag
22apr OUD PAPIER
29apr.Oranjever. Koninginnedag '
Imei Spreekuur B en W
^mei Podenherdenking
8-l4mei Collecte Ned. Astmafonds

lOraei NCVB Creatieve avond

13-21mei Collecte AVO
17mei Plattel.vr, "Kleur en stijl in de mode"
22mei-^Jun Collecte Rode Kpuis
30mei Soos Afsluiting seizoen 88/89

63un - lOjun Avondvierdaagse

==AFSCHEID ZUSTER CROUSE==

Zuster Grouse is met pensioen gegaan. Cm dit
te vieren wordt haar op .8 april van I6.OO -
18.00 uur in het -Broekerhuis een receptie
aangeboden. Het Kruiswerk hoopt dat u in
groten getale zult komen.

==N.C.V.B.==

l/i/oensdag 12 april vertelt Hans Tullenei*s
over "Monumenten in Amsterdam". Die avond
worden ons dia's vertoond van hofjes, 17©
eeuwse grachtenhuizen, oude winkels en koets-
huizen. Amsterdam telt ..raaar een klein aantal
17e eeuwse grachtenhuizen. Het merendeel van
deze huizen aan het water is namelijk in de
l8e eeuw gesloopt voor het bpuwen van nieuwe
grachtenhuizen.

==PLATTELANDSVROUWEN==

Donderdag 13 april vormen dames uit oud
Monnickendam het Eendagsbestuur en zij ver-
zorgen dus die avond. Geref.Kerk, Monnicken
dam, 20.00 uur.

==C0LLECTE==

De collecte voor Simavi heeft in ons dorp
Broek een bedrag van f 1002,80 opgebracht.
Alle collectanten en gevers hartelijk dank.

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

Postgiro 17 85 66

1 ==:N U T==
I In tegenstelling tot eerdere berichten
speelt het "professionele" amateurtoneelge-
zelschap TOETSSTEEN op zaterdag 13 april

"Een keer geslagen, nooit raeer bewogen".

Ger Beukenkamp schreef het en hij regisseert
het. Het is een spannende thriller, soms
een psychologisch gruwelkabinet, soms ook
een platte klucht. Toneelspel van hoog
niveau!! Om 20.00 uur in de Voorhaak.

=:=FANFARE JEOGD POET LEVEN==

Fanfare '^eugd doet Leven"uit• Broek heeft
weer, in samenwerking met de provincie, het
Anjerfonds en de gemeente Broek in Waterland
een paar nieuwe instrumenten aangeschaft.
Daardoor is er weer ruimte gekoraen wm een
paar leden of leerlingen aan te nemen. Als
Je.interesse hebt om een instrument te ler.en
bespeleh, kom dan op woensdagavond, in het
Broekethi^is op het Leeteinde om 19*30 uur,
eens luisteren. Ook volwassenen zijn van
harte welkom. Hen je vragen bel dan naar
Adri Koot, Hage Weer 7» tel. 1993*
Tot ziens in het Broekerhuis.

==DIENSTVERLENING 0UDEREN==

Informatieblad St. Dienstverlening ouderen.
Heel binnenkort verschijnt de le editie van
het informatieblad voor ouderen, voor 33
plussers wel te verstaan. De bezorging daar
van zal §§n dezer dagen plaatsvinden. Moch—
ten er onder de belanghebbenden zijn, die
in de loop van de volgehd'e week het 21 pa-
gina's ffellendfe blad ni&t hebben ontvangen,
dan kunnen zij zich desgewenst in verbinding
stellen met rav/. K. W.Mars-Hetjes, Woudweeren
11, tel. 1226. ZiJ staat er dan borg voor,
dat de bezorging alsnog zo spoedig mogelijk
plaatsvindt, raaar het ligt in de bedoeling
een aantal exemplaren voor belangstellenden
neer te leggen in de Oemeenschappelijke Bi-
bliotheek in het Broekerhuis en ter gemeente
secretarie op het Kerkplein.

==VERLEENDE VERGUNNINGEN==

Burgemeester en Wethouders hebben de navol-
gende bouwvergunning verleend aan;
S.L. Burger-Saager voor het gedeeeltelijk
vergroten van een woning op het adres
Aandaramergouw 3i Zjdiderwoude.




