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UITDAM A'..

BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING JOB DROEKER GEMEENSCFIAP''

Secretariaat Stichting "De Broeker
Ge-meenschap", Mevr, B, Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120,
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==AGENDA==

V,V»D, fraktieverg, Qosteinde 3
K.D.S. Feestelijke prijzenavond,Voorhaa
Jeu^dhuis-*-Marlboro . discoshow
^eugdhuis Sjoelen
Baadsvergadering
Jeugdhuis:Vrij• dansen o.l.v.Kniestedt
Jeu'gdhuis: Powerplay
Oranjever. dia-filmavond
Jeugdhuis Kinderfilm
Peuterspeelaaal: Kleuterboeken
Jeugdhuis: Hit krant drive in show
Plattelandsvr, Boekbespreking
Jeugdhuis: Discotheek ''De Voorhaak"
Oud papier
•Jeugdhuis: Kinderfilm
N.C.V.B. Jaarfeest'
NUi? Klankbeeld "IJsland"
Jeugdhuis: L.O.L. + Andre Hazers
O.B.M. 70 jaar feestavond*
Vrij dansen o.l.v.Kniestedt,Jeugdhuis
Jeugdhuis Discotheek "De Voorhaak"
Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
O.B.M. 7o 'jaar feestavond
Jeugdhuis Kinderfilm'
Plattelandsvr. Poppentheater
Sparta Feest
Jeugdhuis Honey Bop
Jeugdhuis-Kinderdisco•
Jeugdhuis hero's drive in show
Jeugdhuis -Kinderfilm
Plattelandsvr; Tuinaanleg •
NUT Cabaret Joker

Jeugdhuis Americain Gypsy

==SPREEKUUSi=

Het maandelijks spreekuur van Burgemeester
en V/ethouders is op 1 feb. a.s. om 19«00
uur, De Erven 2. fitting heeft deze keer
mevr. van Montfrans.

==BPOEKEP GEMEENSCHAP" . -

Verenigingsbesturen wilt u er rekenirig raae
iouden dat op 25 februari a.s. de jaarver
gadering van de Broeker Gemee-nschap wordt
gehouden. Uitnodiging + agenda volgen;nog.

Bedactie adres mededelingenblad:
Mevr, A. Drijver-Hoogland,
Buitenv/eeren l?^ tel. 1201.

= =GSMEENTEGIDS==:

Aan alle verenigingen en instellingen.

Het is de bedoeling dat in I982 weer een ge-
meentegids uitgegeven wordt. Alle verenig
ingen en instellingen, die in de gids ver-
meld wensen te worden^ verzoeken w'ij, do
juiste gegevens door te geven ten gemeente-
secretarie, afd. algemene zaken, -•"•erkplein
6, onder verrqelding van ": NAAM'van de ver.
c.'q.,-instelling .en JiAAM en ADPES van het
secretariaat.

==OBANJEVERENIGING==

Op zaterdag 30 jan. a.s. geeff de Oranje-
yerehiging e'en, dia eh (fdlm)avond , in .het
Broeker Huis. "De Boerenkapel zorgt voor een
gezellig muziekje. ledereen is v/elkora en
vooral al die mensen, die ons elk jear weer
helpen, in welke vorm dan ook. V/e hopen dat
het een gezellige avond wordt, "Tdegang I8
jaar. ^rij. entree. Aanvang 20.00 uur.

=-FEUTEHSPEELZAAL==

Op de ouderavond van Peuterspeelzaal 't
Stokpaardje spreekt mevr. Vic Sjouv/erman
over boeken, voor peuters. Aan de orde komen
o.a.: Taalontwikkeling - wat doet kleuter-
rijm voor het jonge kind - sprookjes in de-
ze moderne tijd. Een ieder die in dit onder-
werp geintresserd is, is van harte welkom
op 1 februari om 20.00 uur in de Peuter
speelzaal, Roomeinde 3*

^=GEVONDEN==

Door het bestuur van de IJsclub zijn de
volgende voorv/erpen gevonden: 2 sleutelbos-
sen 1 zilveren ketting - 5 paar hand-
schoenen - 1 paar klompsloffen - 2 mutsen
2, lossQ handschoenen - 1 portemonaie - 1 da-f
diverse schaatsbeschermers. U kunt bij
Fred Verhoef, Binnenweeren 12 gaan kijken
of iiw verloren voorv/erp erbij is.

openingstijden gemeentesecretarie

dagelijks van 9.00' to-t 12.00 uur




