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AGENDA

28mei | Neeltje Pater:
t/m I Een raadse! is mijn hart
6]un I uitgezonderd 31 mei

28mei CUD PAPIER Sees: Noordzijde
29mei Bridge Rabozomerdrive
SOmei Open dag Biologisch melkveebedrijf
4jun CUD PAPIER Soos: Zuidzljde
5jun Bridge Rabozomerdrive
6jun QUO PAPIER Havenrakkers
8jun Dorpsraad Openbare vergadering

8t/m13jun CoHecte Epilepsiebestrijding
9jun CREA orkest in Kerk van Broek

11jun CUD PAPIER Soos: Noordzijde
12jun Bridge Rabozomerdrive
14jun Rabofietstocht t.b.v. je vereniging
16t/m19]un Avondvierdaagse
1Bjun QUO PAPIER Soos: Zuidzijde
19jun Bridge Rabozomerdrive
25]un CUD PAPIER Soos: Noordzijde
26jun Bridge Rabozomerdrive
27jun Broekpop Caribisch evenement
2jul CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
3jul Bridge Rabozomerdrive
4jul CUD PAPIER Havenrakkers

13jul t/m 21aug Zomervakantie 0.
8t/m16aug FEESTWEEK

.B.S.

= =VERSCHIJNINGSDATA= =

In verband met de vakantieperiode versohijnt de Broe-
ker Gemeenschap op de volgende data:
11 juni 1 Kopij dient u op de zondag
9 juli I voorafgaand aan de ver-

20 augustus | schijningsdatum in te le-
3 September | veren op: Buitenweeren 17.

= OUD PAPIER HAVENRAKKERS

Zaterdag 6 juni wordt er weer OUD PAPIER opgehaald
door o.b.s. De Havenrakkers. Om 9.30 uur beginnen
we op de Eilandweg. In het andere deel van het dorp
wordt om 10.00 uur begonnen. Wilt u het papier in
doos, zak of goed gebonden, tijdig buiten zetten.
Ook vodden worden meegenomen. Bij voorbaat dank!!

EEN RAADSEL tS MtJN HART

nieuw muziektheater van de stichting Neeltje Pater
Woensdag 27 mei heeft de premidre plaats gevonden
van EEN RAADSEL IS MIJN HART, een nieuwe pro-
duktie muziektheater van de stichting Neeltje Pater.
Voorstellingen worden gegeven t/m zaterdag 6 juni.
Aanvang: 20.30 uur.
Op eerste Pinksterdag g66n voorstelling.
Op tweede Pinksterdag matinee, aanvang 14.30 uur!II
+ avondvoorstelling.

Wegens de nog grotere opzet dan voorheen, vindt de
uitvoering plaats in een circustent die is opgebouwd
op het eiland in het Havenrak. Het beloven spectacu-
laire uitvoeringen te worden, met de nadiruk op mu-
ziek, dans, zang en toneel. De produktie is, evenals de
vljf vorige projecten van Neeltje Pater, speciaal voor
de gelegenheid geschreven.

Kaarten kosten slechts f 17,50.
Spoedig reserveren wordt aanbevolen.
Verkoop vindt plaats via groentehandel Jesse in Broek,
de VVV in Monnickendam en tel. op 403 1716.

Op zaterdag 30 mei is er een "SPECIAL NIGHT" met
Hans Duifer, live met band.
Bezoekers worden onthaald op de uitvoering van het
muziektheater, plus een optreden van Duifer met
band, plus consumpties. De speciale prijs voor deze
zeer speciale avond: 60 gulden per persoon.
Mis deze gelegenheid niet. Aanvang: 20.00 uurlll!

Gedurende de hele periode biedt het restaurant Neeltje
Pater bovendien een speciaal THEATERMENU, met de
kans tot romantisch dineren met het muziektheater

toe. All-in 75 gulden; reserveren: tel. 403-3311.

OPEN DAG

biotogisch melkveebedrijf fam. Spaans
zaterdag 30 mei van 13.30 -16.00 uur

De dag zai in het taken staan van het agrarisch natuur-
beheer. Er wordt een korte dia serie getoond over
verschillende vormen van beheer, verder kunt u met
een deskundige de percelen met natuurprojecten
bekijken.
Bovendien is er een rondleiding door de stallen waar
het uiterst moderne vrij melksysteem te bewonderen
valt. De koeien laten zich melken op het door hen ge-
wenste tijdstip zonder tussenkomst van de boer.
Kinderen kunnen een ritje met een huifkar maken.
Overlekergouw 1, Broek in Wateriand.




