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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE SriCHTINCi DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting "De Broeker Redactie adres mededelingenblad:
Geraeenschap", Mevr. B. Blufpand-Sinot, Mevr. Ao Brijver-Hoogland,
De Draai 38, tel. 3120

i ==AARDGAS ZUIDERV/OUDE===:=AGENDA==

W5sep Jeugdhuis: Marlboro discoshow
7sep 13sep Coll. thuisfront

lOsep NUT: jaarvergadering + lezing
llsep Jeugdhuis: film
12sep N.H.Bejaarden orkest in N.H.Kerk
12sep Klaverjasclub 25 jaar
13sep Jeugdhuis: Kinderfilm
l^Fsep 20sep Coll.Nierstichting Nederland
l6sep Z'woude, Inf. avond aardgas
19sep K.D.S. hokkeuring hoenders
19sep K.D.S. Jpngdierenkeuring, konijnen j
i9sep Jeugdhuis: Db^maar - !
21sep 27sep Coll. Prinses Beatrix Fonds j
27sep Jeugdhuis: Kinderfilm i
2okt K.D.S. Jubileumavond in "De Voorhaakj
3okt Jeugdhuis: Caroline-music-show
9okt Jeugdhuis: Film

llokt Jeugdhuis: Kinderfilm
2^okt Bridgeclub: 35 jarig bestaan

^^4okt Jeugdhuis: Blaze en Heavy Boyo
25okt Jeugdhuis: Kinderfilm
310kt Jeugdhuis: Hitkrant drive-in-show

6nov Jeugdhuis: Film
8nov Jeugdhuis: Kinderfilm

==G5MEENTENIEUWS== 1
'Het maandelijks spreekuur van Burgerneesterj
en V/ethouders is op 7 sept. a.s. ora 19*00 |
uur, De Erven 2. Zitting heeft deze keer |
de heer Kingma. J

==TRIMMSN== 1
Dames begin het nieuv/e seizoen gezond en
trim u fit. Elke donderdag avond om 21.00
uur kunt U een uurtje gezellig trimraen
onder leiding van de heer Lebrun. Kom eens
een keertje kijken in de gyrazaal van de
Havenrakkers aan het Nieuwland.

Het Sparta bestuur

==BRIDGE==

Vrijdag 4 September om 20.00 uur gaat het
bridgen v/eer van start in het Broeker Huis
Nieuv/e leden zullen we met vreugde be-
groeten.

Woensdag I6 sept. a.s. is er in het Dorps-
huis te Zuiderv/oude een informatie avond
over het aanleggen van aardgas in Zui^er-
i^oude. Het is bijzonder belangrijk dat
iedereen komt. Aanvang: 20.00 uur.

==FEESTWEEK==

Langs deze weg wil het bestuur van'de
Broeker Gemeenschap alle verenigingen
(16) en raensen (+ 100), die meegeholpen
heblDen^aan het v/elsiagen v^ Jpze feest-,

\jQek. heel harteli jE bedanken. Onzes in-
zien kunnen v/e met z*n alien, 00k dank
zij het v/eer f terugzien op een gezellige
en geslaagde feestv/eek I98I. Nogmaals
onze hartelijko dank.

=:=SPARTA TAFELTENNIS==

Recreatie tafeltennis V/e spelen op de
woeiisdag avonden T van 8-10 uur) met
een klein select groepje recreatie spelerf
V/e hopen de groep nog iets uit te breiden '
v/ant v/e gaan eind September beginnen met
een speciaal op recreatie gerichte trai
ning onder leiding van onze jeugdtraiher.
Hebt u interesse:. dan contact opnemen
met J. Dekker, tel. 1792.

==NOORDHOLLANDS BEJAARDBN ORKEST==

Zaterdag 12 sept, om 14.00 uur komt het
vermaarde Noordhollands Bejaarden Orkest
naar Broek in V/aterland om hier een' con
cert te verzorgen in de N.H. Kerk.
Een ieder die dit orkest met haar preti'
tlge in het gehoor liggende muziek al
eens heeft beluisterd zal dit unieke ge-
beuren graag willen bijv/onen. 13*50 uur
gaan de deuren open. De entree is laag
gehouden: / 3*50, jongeren tot l4 jaar
/ 2.— en 63+ers gratis. V/ij hopen en re-
kenen op heel veel muziekliefhebbers.

=;=SPREUK VAN DE WEEK=:=: j

Vol animo-de winter^-tegemoet
Het .verenigingsleven houdt u zoet




