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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING j:>E DROEKER GEMEENSCHAP*

Secretariaat Stcichtint:: "De Brooker
Geraeenschap", mevr. BoBlufpand-Sinot,
De Draai 38, tel-» 3120.

^ ==AGENDA== ,
2,^ep Jeugdhuis SpelmiddagrMaskers rnaken j
29sep PvdA Ledenvergadering !
29sep PvdA Film: Vredosdemonstratie I98I 1
lokt Broeker Huis Bridge Drive i
3okt Spreekuur B en W !
^okt Hoorzitting bestemminspl.Wageng.Oost !
5okt Kunstuitloen i

6okt Jeugdhuis Kinderinstuif '
8okt Broeker Huis Koppelklaverjasdrive ;
8okt Jeugdhuis L.O.L.
9okt Jeugdhuis Clown Pagetti

10-l6okt Coll.Fed.Soc.Ped.Zorg v.Zwakzinnig.
llokt Plattelandsvrouwen Eendagsbestuur
12okt Bibliotheek Kinderboekenweekfeest

13okt NUT Reis door Nepal
13okt NCVB Godsdienstig opvoeden
13okt Jeugdhuis Kinderinstuif
l4okt Jeugdhuis Kinderdisco
l-^^^kt Jeugdhuis Van Dalen en All Tomorrv/s—
2uokt Jeugdhuis Kinderinstuif
22okt Jeugdhuis BAZAR - Playbackshow
23okt Jeugdhuis Kinderfilm
2^-30okt Collecte Blindenzorg
27okt Plattelandsvrouwen Two Women
27okt Jeugdhuis Kinderinstuif
29okt Jeugdhuis Man of Action discoshow
31okt-6nov Collecte Nationaal Jeugdfonds

==SPREEKUUR==

Het maandelijks spreekuur van Burgemeester
en Wethouders is op maandag 3 oktober a.s.
om 19,00 uur, De Erven 2. Zitting heeft dezd oen clown v;ordt. Entree: f 3-—

donderdag 13 okt.van 16.00-17,13 uur Kinder
instuif (6 t/m 10 jaar) Entree: f 1.00.
Herfsttekeningen rnaken mot wasco staat op

keer Burgemeester Koppenaal.

====" ==KUNSTUITLEEN==

Op 3 oktober a.s. van 20,00-21.00 uur v/ordt
in de raadszaal van het gemeentehuis wear
een kunstuitloen gehouden van werken van mv/.
Marjolein Jurray. Naast de mogelijkheid om

Hedactie adres mededelingenblad;
Mevr, Ao -Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 1?! tel. 1201,

==PLATTELANDSVROUWEN==

Dinsdag llOktober cm 20.00 uur in het Broe
ker Huis, sen avond verzorgd door de Broe
ker dames,

" ^:3BIBLI0THEEKzz^
Zaterdag 17 sept.J.l. hield de Bibliotheek
"Open dag". V/e mogen stellen dat dit een
zeer geslaagde dag was. Velen liepen even
binnen,- met of zonder puzzlestukje. Helaas
liep het met do prijzen van do legpuzale
niet zo goed, De etukjes behorende bij 3
boekenbonnen van f 25,— werden niet gelegd,
Gelukkig werden er v/el 5 stukjes gelegd die
een bQekenboii van / 10.-- opleverden.
Woensdag 12 oktober a.s. van 1^,00-jf I6.OO u,
is er in de Bibliotheek eon feostmiddag in
het kader van de Kinderboekenweek. Het thema

van de kinderboekenweek is dit jaar TAAL,
daar gaan we .die middag mce spelen, toneel
en/of popponkast, Kinderen van + ^ - 12 jaar
zijn van harte wclkom,

"""" ^^JEUGDHUIS "DE VOORHAAK"zz=
Donderdag 6 okt. van 16.00-17,15
instuif (6 t/m lOjaar). Entree /I.—t We
werken deze keer met knijpers.
Zaterdag 8 okt. L.O,.L. Je weet wel onze
vriend.en uit Landsineer. Entree: f

leden f 7»50.
Zondag 9 okt. Pagetti de clown om 14.00 uur,
Pagetti wordt cTown7~samen~met de kinderen
sorgt Pagetti ervobr dat hij een pracht van

het prograinma.

==GR0ENE KRUIS=:=

Ten overstaan van notaris J.B.Uyt den Bo-
wat''"ouder" werk te lenen, is er 00k gelegen gaard to Edam zijn bij gehouden loting van o-
heid eerdor geleend werk terug te besorgen | bligaties van "Het Greene Kruis" te Broek
nf nm te ruilen. ' do volgeride seric letters en cijfcrs der 0-

bligaties uitgeloot. Door oen raisverstand
==BRIDGELES=:= _ ! helaas vorig jaar geen obligaties uit

In oktober starten weer cursussen voor ^ v/elko fout wij bij deze horstellen.
ners in M'dam op donderdagavond en een ver- | A t/m J cijfers 34-70-66-33-36
volgcursus op vrijdag.Inl. Ch. Sint, 1709,^ j cijfers 43-53-58-22-23
===== j De schuldbewijzen van do uitgelote obligaties

kunnen ter vorzilvering werden aangeboden bij de Rabobank, Nieuwland 27, Broek.




