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OPIX3AAN VAN DE STrcHTING JDE BROBKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschaji", raevr,- B, Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.

Redactie adres- raedede'lingenblad;
mevr. A, Drijver»Hoogland,
Buitenweeren 17» tel. "1201,

^t Overbiyfgelegenheid, Kledingbeurs
2okt Jeugdhuis; Discotheek "De Voorhaak"
3okt Jeugdhuis:* Bi-ngo ...
^okt GfcL^Stll Zuiderwoude, jaarverg,
^:kt Spreekur Burgeraeester en Wetho.ud.ers
6okt Plattelandsvr. Eendagsbestuur
9okt Oud papier
9okt Jeugdhuis: Veronica's drive-in-^show

lOokt Jeugdhuis: Kinderfilm
13okt Bibliotheeki^inderfeestmiddag

==:AGENDA== I ==SPR.EEKUIJR==
(Het maandelijks spreekuui^' van Burgemee^fer'"'
len Wethouders is pp ^ oktober,a.s. -orti
jl9»00 uur, De Ervon 2, Zitting heeft deze
|keer burgemeester Koppenaal. : ; •

I —BROEKER HUIS=:=:. ...
|Ter gelogenheid van de officielo her-.ppe-
Ining van het Broeker Huis na de ingrijpende
|restauratio zal op vrijdag 15 oktober van
jl9.00 tot 21,00 uur in het Broeker Huis-

13okt NCVB:mw«Harte BlindengeleidehondenschJ"QF5N HITIS" v/orden gehouden voor alle •.
15okt Opening nieuwe OLS Zuiderwoude |belang3tellenden.
15okt Broeker Huis opening + open huis 1==-= . .===
15okt Jeugdhuis: Kinderdisco '
l6okt Jeugdhuis: Reeility
21okt Plattelandsvr. Verrassingsavond
21okt NUT -.Natuurgeneeswijze + horaeppatHie
22okt Jeugdhuis: Vrij dansen.
23^t Jeugdhuis: Discotheek "De Voorhaak"
2^0Kt Jeugdhuis: Kinderfilm
26okt Plattelandsvr. Presentatie comm.
27okt V/erkgr.vrl.PvdA(op.enb...).Keerngouw..22a
28okt Plattelandsvr. Uitstapje Amsterdam
29okt )
30okt ) Jeugdhuis BAZAR
31okt ) • "•
llnov Plattelandsvr. Vrouwenr^, V/aterlandi*0'»
13nov Oud papier ..
l6nov Plattelandsvr. Doe avond Sinterklaas
17nov NCVB: Lezen verstaan met je ogen
20nov Intocht Sinterklaas
23nov NUT:Portret v.h'.'NoordPn, J.Dominicus
23nov V/erkgr.vrl,PvdA(openb.) Hagev/eer 3

==BIJDRAGS BROEKER GEMEENBCHAP==
Een dezer dagen kunt u iemand aan de deur
verwachten, die u een bijdragekaart van de
Broeker Gemeenschap aanbiedt. Deze bijdrage f
is bedoeld om het verschijnon van hot blaad- |
je de Broeker Gemeenschap, om de 1^ dagen |
korat het bij u in de bus, raogelijk te maken. 1====
We hopen dat u alien deze bijdrag'e" Vilt gevenj

--==UITNOpiGINC-== .
jop vrijdag 15 oktober wordt het nieuv.'e ge-
|bouv/ van de school te Zuidorv/oude officieel
Igeopend. Alle belangsteirehdeh"- dud-leer-
jiingen on inv/onors- van Zuiderwoude z3jn Van
|l6,00 - 18,00 uur van harte v/elkom* om'onze
inieuv/e school te bezichtigen.- •
! De oudercommissie

==KLEDINGBEURS== . "T"~

Z.aterdag 2 oktober a.s, wordt er om 1^,00
uur een kledingbeurs gehouden in de' Lber-
kamer o.a, ten bate van de Overblijfgelegen-
hoid. Er is weer volop keuze . ult... de meest
modieuze kloren: voor mannen,*voor yrouwen
en voor kinderen, Er zijn 00k tassen,
schoenen, accessoires eiiz. En natuurlijk

fvoor hele kleino prijsjesi

i ==NJJ_T==:' .• •
121 oktober a.s. om 20,15 uur in het Brbe-
Iker-Huis de heer P. Zee,arts, met een le- -
jzing over Natuurgeneeswijze en homeopathie
jHij zal uvertelIen''wat"'er''voor~nodig''Is"'te
lleren omgaan met planten, kruiden.en,vpp-
Iding ten -behoeve van een -goede gezondhaid,
Een en ander wordt geillustreerd met dia's.

==VERLOREN=:=

==OUD PAPIER== . . •
Zaterdag 9 okt. a.s. wordt er weer OUD PA
PIER opgehaald door de o.l.s. Om 9•30.uur
starten we weer op de Eilandweg. V/ilt u
het papier tijdig buiten zetten?

IV/ie heeft op dihsdag 1^'September 's'mor-
jgens bij de bushalte een groen fietstasje
I govonden? De eigenaar woont Buitenv/eeren-
13. tel. 1^38.




