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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING DROEKER GEMEHSSCHAP'

Secretariaat Stichting "De Broeker
Geraeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot»
De Draai 38, tel. 3120.

==AGENDA=-

j233an K.D.S. Prijzenavond - Voorhaak
Jeugdhuis: Phoney en Hardcore

|25jan Jeugdhuis: Kinderfilm
j28jan Schoolraadverg. - Havenrakkers
i30jan K.D.S.iContactavond
l50jan NUT: Musike Herlant
|31jan Oranjever. Kinderkaharet
!31jan Jeugdhuis: Disco L.O.L.
I Ifeb IJscluh: Jaap Edenbaan
[ 6feb Jeugdhuis: Film
i 8feb Jeugdhuis: Kinderfilm
jl^feb Sparta: Onderlinge wedstrijden
jl^feb Jeugdhuis: Disco Starship
!l8feb Sparta: Jaarvergadering
|l8feb N.C.V.B.: Jaarfeest
|l8feb Plattelandsvr.:Reisverslag Amerika
119feb Herv.Gem.:K.en M.Huis: Irian Jaya
jl9feb Burgercoraite: Volgermeer informatie
|22feb Jeugdhuis: Kinderfilm
I23feb NUT: Sterke Yerke
jz'̂ ^b Broeker Gemeenschap:Jaarvergadering
|27feb Sparta:Feestavond in Voorhaak
I28feb Jeugdhuis: Spargo
I 6mrt Jeugdhuis: Film
I 8mi:t Jeugdhuis: Kinderfilm
!l8mrt N.C.V.B.:I. v,ZiWeden:"Bergrede"
|21mrt Jeugdhuis: Hitkotheek
|22mrt Jeugdhuis: Kinderfilm
i26mrt Plattelandsvr. Van kip tot ei
|27nirt Toneelver. Zuiderwoude
j28mrt Toneelver. Zuiderwoude
i28mrt Jeugdhuis: Diesel

3apr K.D.S.: Contactavond:hr. Oey
j 3a-pr Tracht in De Voorhaak
1 ^apr Tracht in de Voorhaak

==IJSCLUB:==

[Op zondagmorgen 1 feb. gaan we weer met een
bus naar de Jaap Edenbaan. De bus zal om
[9.00 uur vertrekken vanaf het parkeerterreii
iaan het Nieuwland. Degehen, die meewillen
Uoeten zich uiterlijk 29 Jan. opgeven bij
jeen van de beetuursleden. Men moet rainstens
110 jaar zijn en lid zijn of worden van de
|ijsclub. Havenrakkers kunnen zich weer op
jschool opgeven door hun naam te schrijven op
1 de lijst die op het prikbord zal komen te
|hangen. Kostene: t/ra 15 Jaar f 1.-, vanaf
16 Jaar / 2.50.

Redaatie adres mededelingenblad:
Mevr, A. DriJver-Hoogland,
Buitenv/eeren 17i tel. 1201.

= =SPREEKU^=- -•••: .
Het maandelijks spreekuur van Burgemeeste;
en Wethouders is op 2 feb. a.s. om 19.00
uur, Kericplein 6. Zitting heeft deze keer
wethouder W. van Montfrans.

==BURGERC0MMIT£ VOLGERMEER==
De inzameling heeft tot nu toe f 571^)81
opgebracht. Een zeer positief resul.taat; I !
Mens.en die alsnog willen gireren of een en
velopJe inleveren: postgiro no. 5760176
t.n.v. Ver. Behoud V/aterland, t.g.v. het
Burgercoraite of s.v.p. afgeven bij Dita de
Lugt, Oosteinde 36; Roel Vos, Zuideinde 2^a
of Tom Sluiters, Galggouw 13. Een veraht-
woording wat er met het geld is gedaan
volgt later.

==:SPAim = =

De onderlinge wedstrijden ziJn'niet op 7
feb7~maar~op~I5~£f'

=:^ORANJEVERENIGING==

Hallo Jongens•en-meisJes.
Op 31 Jan*, de verjaardag van H.M. Koningin
Beatrix, brengt de oranjever..een leuk pro-
gramma voor Jullie. Er zal dan in het:Jeugd
huis aan de V/agengouw een show worden opge-
voerd onder de titel: "V/ill. Wight'a en Pat
ty in Wonderland". Alle kinderen vanaf 4
Jaar ziJn van harte welkom. De shov; begint
om 10.00 uur en het Jeugdhu.is gaat open om
kwart voor tien. Om ^12.30 uur is het af- ,
gelopen. Komen Jullie?

In de Broeker Gemeenschap van dec. J.l^
heeft een oproep gestaan voor films of dia'
van het afgelopen 5 nisi feest. Er aijn ver-
schillende reacties opgekomen, waarvoor wij .
u hartelijk dankon. Maar door omstandigh'e-
den moeten wiJ:idoze gezellige avond helaas
uitstellen en dit doen we dan in sept/oct.
Tegen die tijd hoort u meer van ons.

===== ==GEHEENTENIEUWS==: """
Expositie

Van 26 tot en met 30 Januari a^s. is in de
hall van het postkantoor een kleine exposi
tie rond de verworking van huisvuil inge-
richt. Openingsti.jdon: op v/erkdagen van
9.00 tot 12.00 uur en op donderdagavond
van 19.00 tot 20.30 uur.




