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OPijGAAN VAN DE STICHTING

Secretariaat Stichting:
"De Broeker Gemeenschap", Mevr. B, Bluf-
pand-Sinot, De Braai 38, tel. 3130.
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==AGENDA== !

Jeugdhuis:Filra;Alleen op de wereld I
Broeker Vrouwencafe:Cafe avond j
Jeugdhuis:Stijldansen met Disco 200q
Jeugdhuis; Disco I
P'Landsvr.; Jaarvergadering V/eeohuis !
N.C.V.B. :Mw»Mand jes ; Natuurgeneesv;. ]
NUT: Tingieten i
Broeker Vrouwencafe: Koffieochtend j
K.D.S.:Prijzenavond:Jeugdhuis |
Tracht:Toneeluitv, in Jeugdhuis !
Jeugdhuis;Film:De gemaskerde ruiter !
Broeker VrouwencafI:Thema avond j
Jeugdhuis + IJsclub: Midwinterbal t
P'landsvr.-NUT M'dam:H.Rensenbrink |
N.C.V.B.: Jaarfeest [
NUT: Cabaret Joker i
Jeugdhuis: Film j
Jeugdhuis:Film:Rasco de Beer {
Plattelandsvrouwen !
Jeugdhuis: Band I
Jeugdhuis: Disco j
Jeugdhuis:Film:The tov/erlng inferno |
Jeugdhuis:Film:Batman j
NUT: Toneelavond I
P'landsvr.:Bedoeien tot Lappen i
Jeugdhuis: Disco " !

==GEMEENTENIEUV?S==

no. 771

«DE DROEKHR GEMEENSCHAP*

Redactie adres mededelingenblad:
^lev^. A. Brijver-Hoogland, Buitenweer-
en 17, tel. 1201.

V/aterland.

Borland, Jan, oud 23 jaar, v/onende te
Marken, en: Lodder, V/ilhelmina, oud 22
jaar, v/onende te Broek in Waterland.

==PLATTELAND£VROUWEN==

Maandag l4 januari is er JAARVERGADERING
van de Plattelandsvrouwen. Aanvang:20.00
uur. Plaats: Weeshuis te Monnickendara.
Mevr. Arbeider treedt na 6 jaar af en zij
is NIET herkiesbaar. Nieuwe kandidaten
kunnen zich opgeven bij het bestuur.
Na de pauze: Kienen met prijzen o.l.v.
de heer Bakker,

==TRACHT==

Zaterdag 19 jan. a.s. geeft de toneelver#
"Tracht" in het Jeugdhuis aan de Wagen-
gouw een uitvoering van een blijspel van
Peter Shaffer genaamd"Oh Duisterheden".
De beeldhouwer Brindsley Miller verwacht
bezoek van een multimiljonair die ge-
interesserd is in zijn kunstwerken. Zijn
a.s. schoonvader komt dezelfde avond ook,
Voordat zij er zijn slaat echter de hoofd-
stop door, zodat alles zich met de nodige
verwikkelingen en misverstanden in het
donker afspeelt.
Het stik wordt geregisserd door Henk John.
Aanvang 20.15 uur,
Haartverkoop: Mevr. R, Baltussen,

Oosteinde 7» tel. I703.

jHet maandelijks spreekuur van burgemeester
]en wethouders wordt 7 jan. I980 om 19.00
juur gehouden (Kerkplein 6 ), Zitting heeft ,
Ideze maand de burgemeester, j
ITen vervolge op eerdere berichten in de |
IBroeker Gemeeschap wijzen wij u nogmaals opi
jde mogelijkheid om op de tweede maandag !
jvan de maand grof vuil mee te geven. De j
jvuilnisophaaldienst heeft overigens in- I
jstructie gekregen het grofvuil niet meer |
iraee te nemen als het bij het huisvuil op \
]donderdag staat- [

I ==BURGELIJKE STAND== I
iGehuwd: Bouma,Dirk, oud 22 jaar, wonende j
I . te Amsterdam en; Krook,Marian, I

J. ond 20 jaar, wonende te Broek in !

== H U T ==

Op donderdaf^ 17 jan. a.s, kunt U tingieten
Ja, U leest het goed. De heer J.Blauv/boer
medewerker van de firma Locli-Tollenaar
uit Amsterdam wil het U demonstneren en
daarna ook zelf laten doen,
Natuurli.ik is een beetje inforraatie voor
de pauze wel prettig. Met behulp van dia's
en een goede toelichting krijgt U dat
voorgeschoteld.
Lijkt het U wat ? Kom dan naar het Broeker
Huis . Aanvang: 20.300uur, ——
Leden op vertoon van lidmaatschapskaart:

leden:/; 2,50 p.p.




