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STICHTING „DE BROBKER GEMEENSCHAP"
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Secretariaat- Stichtihg "Do Broeker
Gemeenschap", mevr/•B.Blufpand-Sinot,
De' Draai 3^', tel. 3120,

==AGENM==

Plattelandsvr. Vrouv/enraad' 'W*land-O-.
Oud papier .•
Jougdhuis;Man-of-action,drive-inTsho
IJsclub naar Jaap Hdenbaan
Jougddicnst in N.H.Kerk . • .
Greene Kruis:Alg,. Lodenvergadering
Vakantiebonnen inlevoren..
Plattelandsyr. Doeavond voor Bint

NCVB:='Lezen verstaan .met je ogen"
V/olfare: Vorkoop
Jeugd doet Levcn:Jubileum concert
Intocht-Sinterklaas

Jougdhuis: Pvcd Hot Peppdr's';.'
-Jougdhuis: Klnderfilra
NUT Portret y.h.Noordpn,J.Dominicus

.'-.'erkgy, vnl.PvdA(oponb) ,Hagcwoer .3
VVDFraktic,Gemcontch.Erven,.20.00 u.
Jeugdhuis: Vrij dansen :
Jougdhuis: Discotheek de.Voorhaak
Jeugdhuis: Sjoelen
Jougdhuis: Discotheek L^O.L.
Jeugdhuis: Kindorfilm
Jeugdhuis: Discotheek de Voorhaak
Oud Papier
Jeugdhuis: Hesa King
Jeugdhuis: Bingo
NCVB+ Kerstavond-

Jougdhuis:Discotheek de Voorhaak
Jeugdhuis: Kindprfilm
Plattelandsvr, Kerstavond

Jeugdhuis: Kinderdisco ' '
Jeugdhuis: Vrij dansen
Jeugdhuis: Discotheek de Voorhaak
Jeugdhuis: Discotheek de Voorhaak
Oud Papier
NUT: Zeesloepvaart en .^Hging
NCVB: ds.'Masmoyer
Plattelandsvr. Jaarvorga.doring

==:WELFARS RODE KRUIS = =

I

Verkoop van gerao.akto handwerken door de be-j
jaarden on gehandicapten von ons dorp. Er 1
Zijn v/arme truien, sokken, sjaals, mooie ' |'
tafelkleden, gehaakte spreien cnz. Vorkoop |
op vrijdag 19 novoraber in hot Groono Kruis i
gebouw van 9-00 - 13*00 uur. Stount ons j
wc-rk,koop bij ons. Er is gratis koffie. i

'Rcdactio adros mo'dedGlingenblad:
Movr. A. Drijvcr-Hoogland,
Buitenv/eeren 17, tel. 1201.

==5 IN TERKLA A SINTC CHT :=

Op'20 nov.a.s:. •zal' Sinterklaas ook Broek
in Watorland woer•bozooken. We hopen hem "
om + 10.30- uur "op de Eilandwcg to kiinnon
begro'Oten.• Daarna vortrokt Sint te paard,
voori,f gegaan door- het Fanfarecorps "Zuider-
v/oudc" naar hot gemeentehuis. Do burgemees-'
tor hoot horn daar wolkom om 11.00 uur.

Van 11.30-12.15 uur kunnon de kinderen
Sint-in het Broeker. HulS' bogroctc-n.

^=IJSCLUB^=i

Op zondagraorgon' lA- nov.- gaan we woer voor
de oorsto.'koer dit soizoon''mot een bus •
naar do Jaap Edcnbaan. De'bus-vortrokt ora
9.00 uur varlaf hot parkoortorrein t.d. de
Rabobank en zal cm 12.00 uur terug zijn.
leder'eb-n die lid. is of., wordt van de ijsclub
on minstens 10 jaar.is, kan moc voor /I.—
t.c.m. 15 jr. on /2.50 vanaf l6 jaar. Wie
meo wil, meet zich uitorlijk zatordag even
aanmelden bij Nol Karanelan,Roomcind(? 8,
tel. 1271,Fred ^orhoef,3inncnv/ooron 12,
tel. 5136 of Jaap Blakborn,V/agongouw 6A,
tel. 3173* Havenrakkors kunnon dit op
school doon. (lijst'prikbord) Het lidraaat-
schap van do ijsclub kost f 5.- per lid
met cen max. van f 10.00 per gczin/huis-
houdcn per jaar. Do cqntributie zal in de
poriodo tusson nu on ^"-crstmis v/orden op-
gohaald.

=^vakamtiebgiinsn==
Maandagavond 15 nov. van 19*00 - 21.00 uur
is or gologonhoid om vacantiebonnen in to
levoren voor de ^kerst. P."Kooyman,

de ^ennen 13*

==UNICEF^=

Vanaf dondcrdag 11 novombor kunt u -wecr
kaartcn, o.gencla^s cnz. kopon. -Door omstan-'
dighedon wil ik raij dit jaar beperkcn tot-
2 verkoopdagen'per week n.l. iodore don-
derdag on vrijdag vanaf 11 novi In de or-
ganisatio is eon klcino v/ijziging aange-
bracht. Bij bepaaldo assortimontcn is do
minimum afnamc 5 kaartcn of 5 mini-kaar-
tjos. Voor hot ovcrigc- aanbod blijft do
verkoop ongowijzigd.

Koosje v.d.rioog, Buitonwccron 1




