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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN , VAN DE STICKTING DROEKER GE2V1EENSCHAP'

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

^ ==AGENDA== :
27dec Jeugdhuis:'Fondue + AVRO's ToppOp
31ddc Jeugdhuis: jEe-es't—-;
, ^jan Spreekuu^Egeii'cb'nt-e-' •'
^jan Kersjbbmen Ve,rbbktiaeb;\

NiauWjaar^i '̂eceptie • ^ .. y ,
7dan Spre^bur gem. Amsterdam
9jan Oudpapier

12jan NUT: Welvaart en voeding (lazing)
l8jan Plattelandsvrouwen: •jaarvergadering
20Jan NCVB: Mevr.Sluys-Bijl boekbespreking
21jan V.V.D, fraktieverg.,Oosteinde 3
'Ifeb Spreekuur gemeente
13feb Cud papier
17feb NCVB: Jaarfeest
l8feb NUT:Klankbeeld "IJsland"
19feb G.B.I'v 70-jaarv feestavond
26feb O.B.M, 70 jaar, feestavond
J^mrt Plattelandsvr. Aanleg-onderhoud tuir

•mrt NUT: Cabaret Joker .

27cirt Oud papier

==NIEUWJAARSRECEPTIE==

Op dinsdag, 5_januari_1982,
/A'^zal de traditioiiele nleiiwjaars-

receptie worden gehoud.en. Ten aan-
zien van de gang van zaken- bij deze re

ceptie is bij wijze van' proef afgeweken
van de traditie. Het college zal zich

niet meer tussen 20 en 22 uur voor de bar

opstellen voor het uitwisselen van de v/eni
sen, doch zal zich yanaf het begin onder
de aanwezigen mengen. Op deze wijze wordt
verkregen, dat men niet in eerste instan-
tie komt pmhet gemeentebestuur een goed
nieuwjaar toe te wensen, doch zal de re
ceptie veel meer dienen als algeraene ont-
moetingsplaats, welke weliswaar door de
gemeente wordt georganiseerd. Het gemeen
tebestuur hoopt, dat de sfeer weer even
goed zal ^ijn als in het verleden en dat
ze zelf nu gedurende de gehele avond deze
sfeer mee kan beleven en niet -,zoals tot
op heden het geval was - de .eerste uren
op een zekere afstand. De receptie wordt
gehouden vanaf 20,30 uur.

Redaetie adres mededelihgenblad.
Mevr, A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17» tel. 1201.

=:=RBCREATIEVERSNIGING== ^ •

k januari a.s. -starten •wij met •
.een cursus volksdansen. Elke maan-
dagavond van 20,15 -.21,15 uur, Op-
geven bij Jannie, de Klerk, De Draaa 11,
tel. 3108, .

==VEHL0REN==i

-Verloren op 17 dec, tussen Posch en het
Burg.Paulplantsoen een zwarte damesporte-
monaie met rijbewios en giropas. Gaarne te-
rugbezorgen bij Meerhoff, .V/agengouw 38,-

§0 ==VERBEANDEN KEnSTB.OMEN==

weer

Evenals vorig jaar organi
seert de. vrijwilli^e, brandv/eer

een verbranding van kers'tbpmen,
Dit zal weer'gebeuren op het ter-.

rein tussen de Hage V/eer en de boer-
derij van de ' fam," Reijnders en wel op. .

maandag A januari 1982_om_7__uur^_|_6_avond£
waarna de kinderen in de . kazerne..aan de.

Hellingv/eg, warme chocoladeraelk kunnen krij-
gen^ 0p: vdeze manier hebben we -een, verant-
woorde wijze .'van afvoer van de kerstbomen
terwijl we voorkomeii~» dat boiaen ons. dorp,
ontsieren,

•==ATTENTIE==

Door een drukfout in de.Kerkklok, begint
het Kinderkerstfeest niet om half" acht
maar om zeven_uur. Zondagschool.

^=BIBLI0THEEK==

De bibliotheek is donderdag
31 december 's middags van 15*30 . •
- 16,30 uur geopend, doch * avonds
gesloten. Het bestuur en de medewerk-
sters wensen u prettige kerstdagen en .
een goed 1982,




