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Secretariaat X^^BrBBi^GgncHTING
Cjemeenschap", nievr, B, Blufpand-Sinot,
Be Draai 38, tol. 3120.

=:= AGENDA = =:

5jan '^eugdhuis
1Jeu fT dliu i s

Ti 3 den

Kir.dorclub

Kinderdisco

Jeugdhuis Kinderfilm
93an Spreekuur B en V/

7lO jan Miouv; jaarsreceptie Genie en t a
l9.jan Voorhaak discoshow
173an Plattelandsvrouwen Jaarvergadering
i9j3-n Jeugdhuis Kindercluh
I'Pjan N.C.V.B- "Opvoeden in deze tijd"
SOjan K.B.S. Prijzenavond in Voorhaak
213 an GUI) PAPIER
dljan Sparta C competitie wedstriiden
21jan Jeugdhuis LOL video/discotheek
PBjan Jeugdhuis Vente Binkies
iGjan Jeugdhuis Kindercluh
clOjan NUT Deltaplan laatste f^se
pyjan Vrij dansen
pBjan Jeugdhuis Voorhaak Disco + Lee Toilers

2feh Jeugdhuis Kindercluh
kk-feh Jeugdhuis Radio Unique
5^b Jeugdhuis Kinderfilm

22ieb Broeker Gemeenschap Jaarvergs.dering

3:zzNIEuwja;lRsreceptie^3z

In. tegenstej.ling tot eerdere• bericlitgcving:
De nieuwjaarsreceptie is op
om 20^0 uur in het Broeker Huis,

=:=SPREEKUra==

Ket matandelijks spreekuur van Burgemeestcr
en V/ethouders is op 9 j'anuari a.s. om 19-00
uur, De Erven 2. Zitting heeft deze keer de
heer J. Koppenaal,

= =N e C.V.B,==

de maandelijkse bijeenkomst van 1-9 j
jan. 198^ zal ds. Goeting uit M'dam spreken |
ever: "Opvooden in deze tijd". Dit in tegen- j
stelling tot do aankonuiging in het program- j
maboekje. !

:::^PLATTELANDSVROUVJEN^= i

Dinsdag 17 jan, om 20.00 uur in-'het Broeicer |
Huis: JAARVERGADERING. Na het huishoudelijke j
gedeelte gaan v;e met elkaar een rollenspel [
ctoeriv [

Nog enkele plaatsen voor naailes,tel,1795 |

no, 868

me VP. A r Dr i JVC r--Hoc gland,
Buitenv/eeren 17} tel. 1201,

r.^V;OONSCHEPEN EMQUETE^r.
• Ket gomeentebeGtuLir bereid een nota voor in-
zake het v/oonschepenbeleid. Vooral de piano-
logische probleraen zullen aandacht kzijgen
in die nota, ot^ zodoende te trachteii de lig-.
plaatsen in bestemmingsplannen op te nemen^
Of dat lukt, is overigens nog zeer de vraagi
Enkele weken geleden is aan alle v/oonarkbe-
v/oners een brieg gesonden met een enquete-
formulier. Een groot deel van deze enquete
formulieren is reeds ontvangen, Echter, om
een zo betrouv/baar mogeli^k beeld te kiinen
raaken, is een hoge respons noodzakelijk. Daar
om doen we een dringend beroep op alle wocn-
arkbev/oners om toch vooral het enqueteforrau-
lier in te vullen en op het gemeentehuis in
te leveren,

=r:KUNSTENAARS:i:=^

Het Broeker Huis bestuur v;il graag in con
tact komen met in de gemeente Broek in V/'lan<
wonende"kunstenaars/amateurs, die genegen
zijn hun v/erk in het Broeker Huis te expo-
seren. Gegadigden kunnon contact opnemen met
de heer Honigh,tel.1269 of mw.Kesselaat,1761

r==:GEVONDERr.r:

Tijdens KDS tentocnstelling: 1 blauw wollen
mutsje, 2 blauv/e nylon kinderwanten, ai-
halen: Binnenweeren 20.

- In de SDOB kleedkamers: 1 spl.Tkerjack,
afhalen Broekormeerdijk 7

==JEUGDHUIS DE VOORHAAK==

.. 15 jan.
DISCO van 19.00-22.00 uur -
dondordag B Januari gaan v/e op de kindercluo
spatwerk makon, van 16.00-17.00
i2~Januari is er V:'dcGhcv;in do kindercluh,

Zondag 8 Januari de film De kleine .^^eameer-
min. Dit is een sprookje van H,C.Andersen.
Deze tekenfilm gaat over eon zeemeormin die
dolgraag een mens v/il wordon ora dan te kun-
nen troziwen met oen prins. Entree:/ 5-~-P~P-
Aanvang: 19.00 uur,
Donderdag 19 Januari gaan we met de kinder-
club KOKEN!!!

KINDER-




