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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING ^DE 5ROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting "De Broeker . RecJactie ..adres .niededelingenblad>
Gemeenschap", Mevr. Blufpand-Sinot, Mevro Ao i)rijver-Hoogland,
De Draai 38, tel. 3120. Buitenweeren I7, tel. 1201.
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==ag:gnda==:

NUT: Cabaret Joker

SpartazJaorverg.in het Broeker Huis
Jeugdhuis;Film
Broeker Huis:Garnavalsavond

•xfeugdimis I'Pilm: Rasco"7ie~'"iB^er—-
P'landsvrouwen: Gezond leveii
Broeker Vrouv/encafe : Kof f ieochtend
Broeker Vrouv/encafe: Thema avond

Jeugdhuis:Film;My name is nobody
P.v.d.A: Inforraatie avond Rijksv;eg 7
IJsclub: Jaap Edenbaan
Afscheid mevr.A.Lauv/en-van Hees
Jeugdhuis: Disco
Broeker Vrouwencafe: V/erkgroepverg.
Jeugdhuis: Band
Broeker Vrouwencafe: Themaavond
Jeugdhuis: Vrij dansen
Jeugdhuis:Film:The towering inferno
Bejacrdensoos:Bazar, Broeker Huis
Jeugdhuis:Film; Batman
NUT: Toneelavond

K.D.S,:Jaarvergadering
Broeker- Vrouv/encafe: Cafe avond

==JEUGDnUIS==

i Op vri.jdag 13 febr.a.s. om 20.00 uur is er
j in het Jeugdhuis de filra:"De rechter en de
j linkerhand van de duivel", Een van de eer-
! ste films van Bud S'oencer en T^y^gcQ
I Trinity, .alti jd lui, hohgerig. en'̂ razcrid ' 'V|
I snel met zijn revolver, ontraoet zijn gro- i
j te broer als sheriff in een klein stadje j
I (hij was ^en beruchte veedief).Zo zijn de |
I tv/ea handen van de duivel weer bjj elkaar, i
i Een corrupte burgemeester en een mexicaahsei

bende willen Trinity's vriendin en haar |
j ouders verdrijven. De broors proberen dit |
j tegen te houden en dat het anders loopt \
I dan ze gepland hadden was te voorzien, zo- '
j dat het weer echt lachen wordt met Bud
i Spencer en Terence Hill, Toegang /A.—

I Een kinderjfilm v7ord.t gepresenteerd op zona
! dag 17febriuari a.s.
I Rasko de Beer is eon film van WaltDisney :

Jeugdhuis:Film;Huis der 1000 gruwele h®" G^efPeeld door Steve Forest.
K.D.S.:JaarverBadering ! ^en alleeiiptarnde jongen redt e'en kleihewasbeor in! een gevecht met een . Ij^nx. Het

beertje veroorzaakt thuis vele raoeilijk-Suyderv/ou's Historie: Jaarvergadering! ^
•Tcin rcj-i Vn-i Tc! • >hec.en, v/aarvan er vele humorist isch zijn.Jeugdhuis: Disco 2000
Dorpshuis Z'v/oude; Toneelavond
Jeugdhuis:Film:Taxidriver
Jeugdhuis :Bingo-Paasma.-lt3jd-film
Geraengd Koor Broek in V/'land:Concert
Jeugdhuis: Band
Jeugdhuis:Film;The enforcer
Qran jever. Cabaretav^nd _ _
Oran jever7: I'Caartavond ' ' '
Oranjever,: Koninginnedag
Oranjever.: Tafeltennistournooi
Oranjever.: Bevrijdingsdag

==TOCH-ALAAF''IN HET BIOEJCER IIUIS=:=

Op veler verzoek toch een gezellige ''Carna-
vals avond" in het Broeker Huis o]? zaterdag-
avond l6 februari, aanvang 9 uur. -'Levende"
muziek is er voor die avond niet te krijgen,
daarom de nieuv/ste carnavals hits o;o platen
en bandjes. Toegang vrij.

2fcr~feb. Tennisclub: Jaarvergadering ====

j Een -echte kinderfilm. .Aanvang: 2.00 uur
j 's middagsL Entree / 2.50, j
! ==IJ3CLUB BERVCHT== ![ • • ' j
I Op vrijdagavond 29 febr. a.s. gaan we weer \
I met de bus naar de Jaap Edenbaan.De bus 1
i vertrekt op 19.1g uur vanaf het Parkeer-
I terre'in. Opgeveh uiterlijk 26 febr, b'ij"
i een van dei bestuiirsleden. •Hiavenrakkers"
I kimnen dit op school doen. Ter herinneri ngl
Ihiervoor meet men lid zijn en bovendien
I dragen deelnemers t/m 15 jr. f 1.— en
i vanaf l6 jr. f 2.50 bij.
j I Jaap Blakborn, seer,

== N U T ==
!

I V/eet u het Inog?
I Vanavond in het Jeugdhuis "Cabaret Joker"
i Aanvang: 20,15 uur.
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