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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN van oe STICHTING DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting "De Broeker Redactie adres mecledelingenblad:
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot, Mevr. A, Drijver-Hoogland,
De Draai 38, tel, 3120, Buitenweeren 17. tel. 120.1.
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==AGJ2JDA==

en 21dec K,D,S» Tentoonstalling
IJsclub naar Jaap 3denbaan
Voikskerstzang - Broek in I7atarlan4
KlaYerjasclub Kerstdri-we
Jengdhuis - Rosa King
Volkskerstzangdienst - Zuidej»«oaid©.
Jeugdhuis;Fondue + AVRD^S toppop
JeugdhuisT Vuurwerk
Nieuv/jaarsreceptie

Wedev/erkersavond
N.C.V^» J^t.,en Hove, journalist
Tracht "In de holte van je arm"
Oud papier
Tracht "In de holte van je arm"
Plattelandsvrouwen; Jaarvergadering
NUT Musike Uerlant
Sparta; Onderlin,":e wedstrljden
Sparta: Jaarvergadering
N.C.V.B,; Jaarfeest

Plattelandsvr.rReisverslag Amerika
NUT: Sterke Yerke
Brceker Gemeenschap:Jaarvergadering
Sparta:Feestavx3nd in Jeugdhuis
N.C.V.B.:I».v.2v;eden "Bergrede"
Plattelandsvr.: Van kip tot ei
NUT Peter Faber

==:Vi:Rscniji^^inGsiiATUi;==

In verband met het feit dat de volgende ver-
schijnings datum op 1 jan. valt, heeft de
redactie besloten deze te laten vervallen.
Het mededelingenblad komt nu op 8 .jan^ 198I
weer uit. En v/eet u het nog: Copie zondags
v66r het verschijnen inleveren, voor de
eerstvolgende dus voor 5 januari.

= :=PRETTIGE KEnSTDAGEK===

Het bestuur en de redactie van de Broeker
Gemeenschap wensen u alien Prettige Kerst-
dagen en een Voorspoedig I98I toe.

==M lEUV;J A \ns lECEPTI E=.=

|Het gemeentebestuur zal op dinsdag 6 Jan.
[1981 een nieuwjaarsreceptie houden in het
iBroeker Huis. Van 20.00 - 22,00 uur is een
iieder van harte welkom.

==GESEOTEN=:=

Op 2 jan. zijn zowel de secretarie als het
postagentschap gesloten. Voor aangifte be-
treffende de burgerlijke stand kunt u tele-
fonisch een afapraak maken tussen 12,00 en
13.00 uur^ Tel» 02903-1868 b.g.g. 02996-
1664

==HUISVUIL0FHAALDI5NST^::^

In verband met de feestdagen wordt het huisj-
vuil -in de hele gemeente Brdek in V/aterland
in plaats van donderdog 25 dac. op. v/oensdag
24 december en vaai donderdag 1 jan. op

^ opgehaald.

==SI-REEKUUR==

Het maandelijks spreekuur van burgemeester
en v/ethouders is op 5 jan. a.s. cm I9.OO
uur, Kerkplein 6, Zitting heoft deze keer
burgemeester J. Koppenaal.

=:=.bibliothe':k== •

Donderdag 25 dec. (1^^® Kerstdag) is de bi-
bliotheek o£sl2ten. In deze v/eek dus alleen
open op maanda"22 dec. Ook 1 jan. I98I
valt op een donderdag, de bibliotheek is
dan gesloten, maar v/e zijn vrijdag 2 jan.
open. ~ ""I

==VOLKSKEESTZANGDIBNST==:

Volkskerstzangdienst op zondagavond 21 dec.
om 19.30 uur in het kerkgebouw der Heryorm-
de Gemeente te Zuiderv/oude. Het Broeker
Zangkoor zal de dienst opluisteren en vele
bekende kerstliederen zullen in samenzang
gezongon v/orden- Allen uit de beide kerk-
dorpen Uitdam en Zuiderv/oude zijn van har- •
te v/elkonu

==jEUGmrujs=:= .

Zondag 28 dec. in het Jeugdhuis "De Voor-
haak" eerst gezellig fonduen en daarna
AVSO's Toppop, Voor 21 dec. opgeven bij:
'/illem Ilaars, George Geugjes, Bart Geel of
Hans Spaan.
20 deceiriber Rosa King en 31 dec. Vuuruerk.
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