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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING DROBKBR GEMEENSCHAP

iSeoretariaat stichting "Oe 3roeker
Gemeenschap" , /nev^^o. 31u^pand»3inot,
•e Oraai 33, tel. 3120.

^ ==A3cNUA==
aug. Video diabotheek L.0.L.
aug. Voetbalwedstr^ jd Tannis-»3D0B
aug. Gpfelletje6middag»kinderinarkt
aug. Katknuppelen
aug. Openingsbal
aug. Fietsenralley
aug. Tentoonstelling tekeningen

Redactie adres mededelingenblad.
mevr. A. Drijver-Hoogland,
•uitenweeren 17, tel. 1201.

|het schrijven van brieven aan da auto- j
initeiten in het desbetreFFende land da j
jgevangene vrij te krijgeri' of tenminste j
jZijn/haar omstandigheden te verbetaren# j
jOok worden er,voor zover mogelijk,kon- (
jtakten met de famili© gelegd.In sommige j
jgevallen is het vvenselijk de gevangene j
ZQveel mogelijk bekendheid in Nederland [

aug, Uedstrijd vensierde vaantuigsinr ]"t® geven.De adoptiegroep Broek heeft
ai I.-1 K — : -1—r 1 { » a t a ivLJi-\yi-inr^W ..i*. -4« ;r} —:aug. Koppelklaverjasdrive
aug# bejaardenact^viteiten
aug. voetbalwedstri jd van de Oamera
aug. Bnidgedrive
aug. Begin van de KERMI3
aug. Vlotje varen
aug. Bnandweer-t-. H. B. 0. demonstratie
aug. Steenwerpen
aug# Voetbalwedstrijd: SOOD-Pera
aug # V uurwerk

3|a^ug. Dansen in het Broeker Huia
4 jUg. Gudhollandse markt
4 aug. Oudhollands iiagenspel

Knuffeldierenshow
Srote Land over Zandwedstrijd
Oansen in het Broeker Huis
Open dag op tennisbaan
Voetbalwedstrijd; gemeente-

inmiddels Pavel AKHTYOROV uit de Sovjet |
Unie toegewezen gekregen#Hij is lid van i
de Pinksterbeweglng en zit om zijn ge- I
loof gevangenC7 jaar werkkamp en 5 jaar j
interne verbanning] .Wilt u in een of an-(
dere vohm aan de adoptiegroep deelnemen I
of het werk Van de groep steunen, dan |
kunt u terecht bij de Amnestykraam op i
de oudhollandse markt.Voor meer infor- I
matis' kunt u ook bellen naar Ankie Mie- j
demaClBBl] of naar Lioske JittaCl^SS]. (

==Brate vakantie-klnderfeest== }
Als je dit leest heb je natuurlijk va- j
kantie»Misschien ben je weggeweest met I
tent of caravan,of misschien ga je nog j
weg.Wat zeg je?Ik blijf fijn thuis,bf [
ga bij m'n oma,tante,vriend of vriendin i

middsnstand ==jlogeren.Oat kan natuurlijk ook.Wat je j
=-Provinciale /iaterstaat^^ look doet,houdt in ieder geval vier mid- |Voor belangstellenden ligt in de bibli-jdagen vrij.Want van ISt/m 19 aug. is er I

otheek ter inzage het verslag over da jaf-^an alles te beleven op de Hage Vieer.Zl-j
t^en 1980 en 1981 van Provincials Water-Ike middag van 2 tot 4 uur gaan we knut- j
staat inzaka "Metingen luchtverontrei- !selen,zingen,spelletjes doen,verhalen .j
niging, Vergunningverlening en - centre-1 vertellen en er komt een echte pbppen- |

^^lachtentelofoon". Ikast.Krijg Je er al zin in? IWou wi j wel f
~~~~ ==!=:= jhoor.Alle kinderen van 4 t/m ID jaar mo-I

==Amnesty Internationalsc [gen komen.Als het mooi v/eer is op het •
^nkele maanden geleden is in Broek een igrasveld voor aan de HageWeer en als |
adoptiegroep van Amnesty International het slecht weer is bij Mareit Oskam, Ha-j
van start gegaan na een oproep in de jgeWeer 4#Wil je nog meer weten,bel dah i
Broeker jemeenschap. Het is de bedoe- jmet V/i jnie Kick, tel. 1920. Ik hoop,dat j
ling,dat deze groep twee gevangenen zaljJullle allemaal komen en neem je vriend-i
adopteren",een uit het oostblok en eenjj® of vriendinnetje maar mee. Tot ziens 1

uit het westenCA.I. is een neutrals or-1 op maancLag 13 augustus. j
ganisatie].Het gaat hierbij om gevange- ==== j
nepj die om hun politieke overtuiging, ! ==Aan komen vliegen=:= {
ras of godsdienst gevangen zitten en | -^on grasparkiet. Af to halen bij; i
geen gev^eld gebruikt of gepropageerd [ J« Kaper,

Hage Weer 20, tel.3313
.J




