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Secrgt^riaat ..Stichting "De Broeker
Geraeenschap"raevr. B. Elufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.
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==AGENDA==

PvdA fraktiecommissie

Vrij dansen ; .
Welfare verkoop Groeue Kruis gebonw
Jeugdhuis AVRO's. Toppop
Klaverjasver, Koppel drive
Havenrakkers Toneel kinderen

Havenrakkers 'Toneel ouders

Jeugdhuis Discotheek L.O.L.
IJsclub naar Jaap Kdenbaan
Spreekuur B en W
Jeugdhuis Kinderinstuif
Jeugdhuis Voorhaak disco + II. Magi to
Jeugdhiiis' '*Kih"derin.stuif
N oC.V.B. Kerstavond

KinderdiscoJeugdhuis
OUD. Pap.ier... — . "
Jeugdhuis Rosa King + Upside down
Volk'skerstzangdienst
Plattelandsvrouwen Kerstavond

Jeugdhuis "Kihderinjstuif .
PvdA fraktiecommissie

Jeugdhuis Vrij dansen
Jeugdhuis Voorhaak discoshow
Jeugdhuis Voorhaak discoshow
Plattelandsvr. Jaarvergadering
NCVB De kerk in Noorwegeh
NUT Deltaplan laatste fase

==SPREEKTJUR B en W==

Het maandelijks spreekuur van Burgemeester
en V/ethouders is op 7 december om 19.00 uur
Be Erven 2. Zitting heeft.. deze keer de heer
Honingh.

==OUD PAPIER==

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving
werd het papier niet op 19 december opge-
haald, dit inverband met de intocht van
Sinterklaas. We komeh nu a.s. zaterdag 26
november het oud papier bij' u ophalen. Alva
bedankt^dat u het nog een week langer hebt
willen bewaren. We beginnen weer zoals ge-
bruikelijk om 9 *30 uur op de Eilandv/eg. En
weet u het nog, v/e nemen 00k vodden raeer.
V/ilt alles tijdig buiten zetten? Goed ge-
bonden of in dozen of zakken.

Redactie adres mededelxn'genblad
Mevr. Ao Drijver-Hoogland,
Bnitenv/eoren, 1.71 tel. .1201.

:=BIBLIOTHEEK==

december, Sinterklaas, .vindeii v/ij een feest-
(dag en daarom is de Bibliotheek deze dag ge-
Isloten. U kunt dins^ag terecht van 13*30
!1^,00 uur en van 19*00 - 20,30 uur. .

==KLAVERJASSEN==

iKoppelklaverjasdrive op zaterdag 26 november.
jin het Bpoeker Huis om 20.00 uur, Opgeven
bij J,_ Spaan, .tel. 131^•> .

! =r=-.IJ,SGLUB==:

IOp zondagochtend M- december gaab de ijsolub
Iweer met een bus naar de Jaap Edenbaan.. De
[bus vertrekf ora 9»oo'uur vanaf'het parke,er-
Iterrein tegenoY.er de Rabobank. Diegenen, die
|mee v/illen moeten zich van te voren opgeven
[bij W. Karanelan? Roomeinde 8, tel. 1271?
[F. Verhoef, Binnenv/eereh 12, ' tel. 3138? of
IJ. Blakborn? Wagengouv/ 6^, tel. 3175» Haven—
.| rakkers kunnen dit op school doen(prikbord)..
[Men moet hiervoor wel minstens 10 jaar zijn
[on lid zijn of worden van de ijsclubo Kosten
!meega.an t/m 13 jaar f 1. — ,vanaf I6 jro/2.50

=-RECREATIEVERENIGING==

De afdeling kindervolksdanseh'kan "een paar
Icden erbij best gebruiken, ,Ben je 8 jaar of-
ouder en heb je zin in volksdansen? kom dan
eens bij ons kijken. Op maandagavond van
19.00-20.00 uur. zijn v/i j ...in het. ..gebouw Kleu-
tervreugd.
Opgave nieuv/e leden voor de volgende afd. :
Jazzballet: mw. V7. Jaburg, tel. I675?
Blokfluiten: ^"'evr. T. Bos? tel. 330^+
Judo: mevr. T. v.d. Zanden, tel. I696
Volksdansen: mevr. J. de Klerk,, -tel. 3IO8.

==:KUNSTENAARS==

1 Het Broeker Huis bestuur wil graag in contact
sitkomen met in de genieente Bpoek in V/aterland
jwonende kunstencdars/amateurs, die genegen zijn
I hun v/erk in het Broeker Huis te exposeren.
t Gegadigden kunnen contact opnemen met de

iiheer Honingh, tel, 1269 of'mevr
tel. 1763.
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