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==AGENBA==

K«B.S. Pri3*zenavond
Tracht:Toneeluitv.in Jeugdhuis
Jeugdhuis:FilratBe gemaskerde ruiterJHavenrakkers*
Welfare:Verkoopochtend Broekerhaveni Agenda:
Broeker Vrouwencafe;Thema avond ^
Jeugdhuis:Film: Tekenfilms i
Schoolraad:Vergadering in 0.L.S.I i
IJsclub: Jaap Edenbaan |
Jeugdhuis+IJsclub:Midwinterdansfest 4
P'landsvr.+NUT Mj-dara: H.RensenbrinkJ
Broeker Vrouwencafe: v/erkgroepverg.
K.B.S. Vogel-dia-avondi hr-s- Oey
N.C.V.B. Jaarfeest i

Broeker Gemeenschap:Jaarvergadering|
NUT: Cabaret Joker j
Broeker Vrouwencafe:Thema adoptie |
Jeugdhuis: Film j
Jeugdhuis:Film;Rasco de Beer i
Plattelandsvrouwen |
Broeker VrouwencafI:Koffieochtend
Broeker Vrouv/encafe :Geen cafeavond
Jeugdhuis: Band
Jeugdhuis: Disco
Jeugdhuis:Film:The towering inferno!
Jeugdhuis:Film: Batman
NUT: Toneelavond

K.B.S.: Jaarvergadering
P'landsvr.:Bedoeinen tot Lappen
Jei^gdhuis: Bisco

Bij afwezigheid van natuurijs gaan v/e op
vrijdagavond 1 februari weer naar de Jaap
Edenbaan. Vertrek bus om 19*15 uur.
Opgeven uiterlijk 3 dagen van tevoren bij
een der bestuursleden. "Havenrakker" op
school.

Op zaterdagavond 2 februari organiseert de
ijsclub weer i.s.ra. het Jeugdhuis een mid-
wintter-dansfestijn in het Jeugdhuis.
Van 9 tot 2 uur zal de vijfmans-band

j "Break" de boel op stleten zetten. Voor ie , ,
1dereen een uitstekende gelegenheid om ken- i super-grote geheel gooiden zijn vo-
|, his te maken met het Jeugdhuis of om de 00k hoge ogen. Proficiat met deze
j kennismaking te hernieuv/en.

==SGH00LRAAB==

1Op 30 januari 198O v/ordt er weer vergaderd
jdoor de schoolraad, Plaats: Schoolgebouw

Tijd: 20.15 uur.

1, Opening
2. Mededelingen
3* Ingekoraen/uitgegane stukken
km Notulen vergadering 28-11-1979
5. Begroting vervanging en/of vernieuwr I

. ing van lean- an Jiulpmiddelen. ^ .
'6. Vasts telling vakanties I98O/8I. !
7. Verslag vertegenwoordiger schoolraad

in bouwkommissie school Zuiderv;oude

8. Schooltijdeh !
j 9. Rondvraag !
i 10. Sluiting i

i ==KLEINBIERSPORT-JOURNAAL== ^
! ^^^
iVrijdagavond a.s. om 8 uur wordt in het
IJeugdhuis aan de Wagengouw de feestelijke !
jprijzenavond van de Kleindiersportver- |
ieniging gehouden. ;
Ban worden de gev/onnen sportprijzen aan de i
desbetreffende v/innaars/ressen uitgereikt.!

jVervolgens zal Burgemeester Koppenaal die |
jhandelingen verrichten v/elke noodzakelijk !
jZijn voor 't "trekken" van de loterij. j
iBaarna zullen v;e met jong en oud weer j

Gemengd Koor Broek in , . . jjWet elicaar zal het weer een plezierige- |
=:=IJSCLUB-BERICHTEN==

Ien ontspannen avond v/orden, waar 00k be- |
ilangstellenden van harte welkom zi|n. j
; i
iBe Prov. tentoonstelling van de Ned,Bond i
;van Vogelliefhebbers, v/elke de laatste j
iweek van 1979 in Haarlem gehouden werd, !
'was voor div. leden van onze ver. zeer [
jsuccesvol. In de prijzen vielen daar 1
J.Neurink, L.G. Mens en J. Kaper met vogelsj
van 88 punten of raeer. (92 is de hoogste j
score) !
Op de Landelijke TT van deze zelfde Bond |
in Breda had J.Kaper 00k ingezonden. In i

Ibehaalde sucessen,

Jaap Blakborn, seer. Maja Schoon, seer,




