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=:=AGENDA = =:

9feb Tracht;Met blote voeten in., het park
lOfeb Tracht in het Broeker Huis, 20.15 u.
12.-2^±eh Collecte Leger des ^eils
l^feb N.C.V.B. Jaarfeest
15feb Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
17feb Tracht Uitvoering in Broeker Huis
l8feb IJsclub naar de Jaap Edenbaan
2lfeb Sparta Jaarvergadering
22feb Plattelandsvro Joods leven in Mediene

2^feb CUD PAPIER
Imrt NUT Sail Amsterdam

5--llmrt Collecte Unicef
5mrt Spreekuur B en W

lOmrt Bejaardensoos BAZAR
12-l8rart Collecte Reumafonds
l^rart NCVB "Catharina van Bora"
19-25mrt Collecte Simavi
22mrt Plattelandsvr, "Geur en fleur"

22mrt Alg. Tennisver. Jaarvergadering
26mrt-lapr Collecte Kinderbescherraing
29mrt K.D.S. Jaarvergadering

==NOODKREET==

Gymnastiekvereniging "Sparta" heeft dringend
bestuursleden nodig. Indien zich er binnen
2 maanden niemand heeft aangemeld meeten wij
onze vereniging opheffen. Wilt U dit uw kin
deren aandoen? Voor inl. Frits Eckenhausen,
tel. 1^00 of Barbara Boulengier, tel. 1399•

HierbiJ nodigen wij onze leden en donateurs
uit voor de . ja*rvergadering, welke gehouden
wordt op 21 februari cm 20.00 uur in het
Broeker Huis.

=:=N U T==

11 februari gaat het geplande concert niet
door.

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

ik februari houden wij ons "Jaarfe.est", Na
het huishoudelijk gedeelte zal de heer J.
Groot ons over zijn hobby vertellen, n.l.
het grimeren en het maken van pruiken.

==PLATTELANDSVROUWEN==

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

Postgiro 17 85 66

==IJSGLUB==

Op zondagraorgen 18 februari gaan we opnieuw
naar de Jaap Edenbaan, We vertrekken met au
to's vanaf het parkeerterrein bij de schooD
om 9*00 uur, Zij, die mee willen, kunnen zich
t..m. zaterdagmiddag 17-2 opgeven bij F.Verhoef
Binnenweeren 12, tel. 313^ of bij J. Blakborn
Vi/agengouw 64, tel. 3173» Men moet hiervoor
lid zijn of worden van de ysclub en minstens
10 jaar zijn (onder begeleiding van bv, ouder
00k jonger) Kosten: t.m, 15 jaar niets, van
af 16 jaar f 2.50.

==TRACHT==

Graag willen we u nog even herinneren aan on
ze voorstellingen van "vrijdagayond^g de
zaterdagavonden 10 en 17 a.s. We spe-
len~dan"'het*"bekende blijspel "Op blote voeten
in het park" van Neil Simon in het Broeker
Huis. De regie is van Eva Pieper* Aanvaiig:
20,15 uur, Bovendien zorgt de Broeker Big
Band "Redt Band" voor swingende dansmuziek na
afloop op zaterdag 10 febr. Kaartyerkoop:
Mw. R, Baltussen, Oosteinde 7j tel. 1703 ^f
aan de zaal. Entree: f 7«50 ( op 10 fevr,
/ 10.00), donateurs 2 gratis kaarten, kinde-
ren tot 15 jaar en bejaarden betalen de helft.
We garanderen u een mooie toneelavond: we
hebben toch niet voor niets de publieksprijs
van het eenakterfestival in Ilpendam gewonnen?

Een bruisende toneelvereniging in ons dorp
en dat willen we zo houden; we zijn daarom op
zoek naar nieuwe leden, Hebt u altijd al wil
len spelen, maar nooit de gelegenheid gehad?
Komt u dan gerust eens kijken op onze vaste
repetitieavond: 's maandags in het Broeker
Huis vanaf 20,00 uur. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Ineke Klijn, tel. 1984
of Wil Janburg, tel. 1675*

==OUDEREN EN DE BROEKER BIBLI0THEEK==
Het bestuur van de S.D.O. bereikten dezer da-
gen signalen dat sommige ouderen in buurge-
meenten problemen kennen met het afhalen en
weer terug brengen van boeken uit de plaatse-
lijke bibliotheek. De plaatselijke organisatie
welzjjn ouderen werd ingeschakeld om aan de be-
staande problemen tegemoet te komen.Er zijn Le-
lemaal geen gevens bekend of ook in de Broek
in Waterlandse dorpen behoefte aan deze vorm
van dienstverlening bestaat. Ouderen die graag
ban de plaatselijke bibliotheek gebruik willen
maken, maar er zelf niet naar toe kunnen, kun-

=nen contact opnemen met tel. 1 3 3 9»

Donderdag 22 februari een gezamenlijke avond
met het Nut uit Monnickendam. Een medewerker

van het Joods Historisch Museum behandelt
het onderwerp: "Joods leven in de Mediene
( = :-provincie)" In aansluiting hierop brengen
we een bezoek aan bovengenoerad museum. Datum
voor dat bezoek wordt 'nog bekend gemaakt.
Geref.Kerk Monnickendam, 20.00 uur.




