
26 novembor I981

UFTDAM

BROEKER GEMEENSCHAP
OUJOAAN VAN DE STICHTING DROEKER GEIVffiENSCHAP'

Secretariaat Stichting "De Broeker
Geraecnschap", Mevr, B. Blufp'and-.Sinot,
De Draai 38, tel. 3120,

==AGENDA==

. aov Havenrakkers, toneel kinderen
27nov Havenrakkers, toneel ouders
28nov Jeugdhuis Heroes drive in disco

4dec Jeugdhuis Film
6dec Jeugdhuis" kinde'rfiliri

8 dec C.D.A. Alg.lederiverg. Broeker Huis
lOdec V.V.B, Fraktieverg,,Hellingweg 17
lOdec Schoolraad

12dec Kerstklaverjasdrive
12dec Jeugdhuis Alfred Lagarde
12dec Oud papier
13dec IJsclub. Jaap Edenbaan
l6dec Plattelandsvrouwen Kerstavond
17dec N.C.V.B, Kerstavond
17dec V.V.D. ledenverg, Broeker Huis
l8dec Jeugdhuis vrijdansen O.l.v.Kniestedt
l8dec-20dec K.D.S. Tentoonstelling
19dec Jeugdhuis Rosa King en Hans Dulfer

Jeugdhuis Kinderfilm
t-^Jec "Volkskerstzangdienst Zuiderwoude
20dec Volkskerstzangdienst'Broek in W'land
23dec Volkskerstzangdienst Uitdam
27dGc Jeugdhuis Fondue en AVRO's Toppop
31dec Jeugdhuis Feest
9jan Oud papier

l8jan Plattelandsvrouwen Jaarvergadering
20jan W.C.V.B. Boekbespreking

=:=GPREEKUUR==

Het maandelijks" spreekuur van Burgemeester
en Wethouders is op 7 dec. a.s. om 19.00
uur, De Erven 2, Zitting heeft deze keer
de heer Kingma.

= =:KLAVERJAS.SEN==

Kerstklaverjasdrive op zaterdag 12 dec.a.s
in het Broeker Huis. Aanvang 20.00 uur.
Opgeven bij J. Spaan, tel. 131^-

==VOLLEYBAL^^

Jongens van 12 - 15 jaar opgelet. In de
raaand december raogen jullie gratis volley-
ballen. Doe eens mee op vrijdagavond van
8 tot half 10 in de gymzaal van de Haven
rakkers. Tot vrijdag!

Rodactie adres mededelingGnblad
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweoren 17^. tel. 1201.

I ==IJSCLUB==

IOp zondagochtend 13 december gaat de i.js-
club weer met een bus naar de Jaap Edenbaan

jDe bus vertrekt om negen uur precies vanaf
ihet parkeerterrein. V/ie mee wil, moet zich
iuiterlijk 10 dec. opgeven bij een van de
jbestuursleden, zijnde: Jaap Blakborn (3175)
|Nol Karanelan (1271), Reel Kouwenoord (I6OO)
jCees Mul (l469), Piet Spaans (1^22), Simon
|Tjemkes (1299) en Fred Verhoef (3136).
(Havenrakkers kunnen zich weer op school op
geven door hun naam te noteren op de lijst
die op het prikbord zal komen te hangen.
Kosten t.e.m. 15 jaar /I.-, vanaf I6 Jaar
•f 2.50.

==BIJDRAfetE BROEKER GEMEENSCHAP==

Een dezer dagen kunt u iemand aah de deur
verwachten, die u een bijdragekaart van de
Broeker Gemeenschap aanbiedt. Deze bijdra-
ge is bedoelt om het verschijnen van het
blaadje Broeker Gemeenschap, om do l4 da
gen korat het bij u- in de bus, mogelijk te'
maken. We hopen dat u alien deze bijdrage
wilt geven.

Het bestuur.

==:SCH00LRAAD==

Donderdag 10 dec. a.s. om 20.15 uur een
extra schoOlraad vergadering in de gemeen-
ischapsruimte van de'O.L.S. "De Havenrakkers"
over het onderwerp: Hoe moet het Basis
Onderwijs te ^roek in Waterland er uit gaan
zien en hoe dient de fusie tot stand te

komen tussen de diverse scholen.

==CDA-AFD. Broek in V/aterland==

De algemene ledenvergadering van het CDA
die op 8 december a.s. om 20.15 uur gehou-
den wordt in het Broeker Huis, zal in het
licht staan van de koraende gemeenteraads-
verkiezingen. De candidatenlijst zal worden
opgesteld, terwijl daarnaast suggesties en
voorstellen ter aanvulling van het program-
ma voor de komende raadsperiode zullen wor
den besproken. CDA-leden, sympathisanton en
zij die CDA gestemd hebben zijn van harte wel-
kom. ===
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