
8 januari 198l no, 796

/X06

%
urrnAM

BROEKER GEMEENSCHAP
^ccretariaat
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=:=:AGENDA = =

S.D.O.B, mcdowerkGrsavond

Raadsvergadoring
Burgcrcojuite: Inf. Volgermeer
Oud papier
Plattelandsvr. Jaarvcrgadoring
K.D.S.:Prijzonavond - Voorhaak
K.D.S. Contactavond

NUT: Musike Merlant '

SpartatOndorlingo wedstrijden
Sparta: Jaarvergadcring
N.C.V.B,: Jaarfoest

Plattelandsvr. Reisverslag Amorika
Burgercomite: Infi Volgermeer
NUT: Sterke Yerke

Brooker Gomecnschap:Jaarvergadering
Sparta: Fecstavohd in Jeugdhuis
Tracht: Zuiderwoude ' ''

Tracht.: Zuiderwoude

N.C.V.B,:I.v.Zweden "Bergrede" •
Plattelandsvr. Van kip tot ei
NUT: Peter Faber ; : • .

Toneelver. Zuiderv/oude

Toneclvcr, Zuiderwoude

==RAADSVEUGADERING== '•
Dinsdag 13 januari 198I cm 19*30 uur behan-
deling begroting 1981.

==TRACHT=:=

Wegens
"In de

6 en 7
boekt

stek,
zoeken

van je arm"~in het Dorpshuis van_Zuidorwou.

ziekte wordon de voorstellingen van
holte van je arm" verschoven naar
maart a.s. Daar de "Voorhaak" volge-
is, zijn we genoodzankt onze oude

het Zuiderwouder Dorpshuis wecr op tc
Bus 6 en 7 maart a.s. "In de holte

==:GEVONDEN==:

'Op de Vennen eon groene kinderficts(+ ^
jaar) merk Velaraos. Inlichtingen bij fam.
Kooyman, Vennen 13-
* Een motorhands-choen

Afhalen bij Ecegwater, Bakkerstraat 15

^^LOTTO - TOTO==

Carla Spaan baalt voortaan de formulieren
op donderdag op. .

'T

. ==OUD PAPIER== - • j
- r • • ••

Zaterdagmorgen•17 januari .zal de werkgroep :
oudpapior van yO•1.school.in Brook in Water-|
land'wopr^ opd papier, opiialen. We boginneh |
wecr + 9. uur op de Eilandwog,.. dan "C.Roelo- j
straab, Molongouw., Do Praai en WagGrigouw. j
Wilt u, uw papier'buiton zetton. Bij voor* I
baat onze hartclijke,d^nk. . j

'' ' V/erkgroep oudpaior. j

.' ' '==bBrgerc6mite==:'' •• • I

Burgercomite inzake Volgermeer: Doze week , j
huis'aan huis uitgoreikt een brochure . j

bctboffende een inzameling wolke 9 on 10 .j
januari zal worden gohoudcn. De opbrengs^,. j
van dezo inzameling moot de kosten van de .j
juridi^che zaken godceltolijk dekkon-eri/., j
of fflogelijk inakon. Wij vertrouwen dat 00k j
U de verdcrb gang van zakon stevig zult |
stcunon! Contactadrcssen: Tom Sluytors, :l
Galggouw 12; tel. 1^^2, Dita de Lugt, j
Oostoinde 365 tel. l6^8, Reel Vos, Zuid- j
einde 24^, tel. 1516-
De 'dcrdc donderdag van de maand, 15 j^-n,. j
eh 19 fob, a.s. is er een Algemene Bijeon- |
komst voor allo belangstellcnden in het I
Brooker Huis, Lootoindo cm 20.00 uur, hier j
kunt U zich informaren over de gang van [
zakon rond de bolt in de Volgermeer, j

==PLATTELAMDSVROUWEN== |
V/oensdag 21 januari cm 20.00 uur in hot j
Weoshuis tc Monnickendam Jaarvcrgadoring,
Aftrodend is na 3 js-^-r Nw. Valk. Herkios-
baar? Na de pauze aktuelo film en hiorop
aansluitcnd discussie.

BIBLIOTHEEK

Bibliothock gcopend:
Maandag on donderdag

van

15.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.30 uur

I Roomoindo 3

"(^El^INGl^IJDEN GEKEENTESECRETARIE
DAGELIJKS van 9-00 tot 12.00 uuron
DONDE :DAGAV0ND van 19-00 - 21.00 uur





Op vrijdagmorgon ontvingen wij 5 klassen jDe jongsto groep: le prijs:Cornelis Harde-
van de Havenrakkers, t,w, van 1 t/m met bol"; 2o prijsj Nienke Swart; 3© prijs:Da-
een rondleiding, uitleg en uiteraard ranja^l niel Lof. Cudere groep; le prijs: Johan
Voor ens oen niouwe ervaring met dit nostalf-Slagt; 2e ;prijs : •Marieke Sluiters; 3©
gische gebeuren, maar zcker een die v'oor : •Anja Hii'isrri^» die uit handen Van J.Nierop
herhalingvatbaar is» Hartelijk dank (bege- | Sr. elk eon mooie prijs mochten ontvangen.
leidend) onderw.ijzend personeeli' De .opening'Aan alle'overage-deolnemer/sters zal op
geschiedde door^ Burg, Koppenaal; die ^oorafi school een troost'prijs worden uitgereikt.
was gegaan door positieve woorden van de hri,I)an met zohdagmiddag de verloting van de
Vroegop, mede-oprichter van-.de afd. Vogels^l koperen melkbus, als klap op de vuurpijl*
Zaterdag stond in 't teken van de jeugd, H Deze kon ter plekke overhandigd worden aan
Het bleek dat de uitgedeelde opdracht toch J een dolgelukkige Jelle Mey, terwijl Chr,
moeilijker was geweest dan wij aanvankelijk ' | Buurs met het poffertjes pannetjb huiswaarts
dachten en "slechts" 22 dapperen brachten ging. Opruiraen eh weor afscheid-hemen van
de tekeningen met hun l8 gevonden dieren | ons gastadres, die we dit jaar -extra in 't
hierin, Winnaars/ressen v/orden op zondag- j zonnetje gezet hebben, omdat wij al 10 jaar
raiddag in 't zonnetje gezet en waren: 1daar "huishouwen". Heel fijn,

. OVEfiPEINZINGKN VAN THOMAoVAER EN- PIETERNEL ..

Hallo Pieternel, hallo alleraaal
Hier laijn wij weor voor de tweedc maal :
Met onze overpeinzingen van 't afgelopen jaar . '•
Hondom Brook en z*n "allegaar" - .•

Om maar metoen met de deur in huis te stappen
.In ons dorp vallen nqg de klappen

• Vhh onachtzaamheid en nonchalance
;.. En *t berekfenen van vbordelige kansen

Ja juiat, Ik bedoel de vuilnisbelt
Aan twee kanten hangt hier *t woord geld »
En voor die^ zowel inkomsten als uitgavon . . r '
Daar zullen wij alien weer voor op moeten draven t »

Ach Thoraasvaor niet metoen zo raatcrialistisch denken
Eerst aandacht aah het milieu schenken
Want wij oudors rondom deze "bom"
Hebben hier toch onze zor^en om

Hoe.houden wij ze daar weg
En hoe verbied ik ze het zwemmen zeg!
Dan hebben we het nog niet over diverse andere zaken
Als hoe kan ik het beste in woord en boeld geraken

Nou» nou Pieternel, niet zo doordraven
Er gaat iets gebeuren, raisschien wel afgraven
Waneer? V/el daarop hangt nog de boel
Laton we in iedor goval de voeten warm houden en het hoofd koel

4aar buiten deze railioubom ....
Roerden dit jaar 2 verenigingen de jubileum trom
Fanfarekorpsen, jeugdige en gevcstigde naam
Tracteerden ons op concerten met verve en faam

Thoraasvaer om bij jubileron te blijven
Is het niet de zangvereniging die v;o erbij schrijven
En onder doze vleugols uitgebrood
Klinken de klanken van eon kinderkoor goed

En dan al die f^stiviteiten in april on moi
Voor de Oranjevereniging een complimentje van mij
Met eerst Koninginnefeest en de 3 mei optocht
Dat elk-wat-wils was en zo voortreffelijk slagen mocht

Zeg Pieternel, sportief is or ook weor heel v/at geschied
Ja, ook op touwtrokgebied
En dan nog het tweckarap - Ilpendara gebeuren
Het cnigste is de uitslag die wo konden botreuron
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