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ORX3AAN VAN DE STICHTING

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot,
Be Braai 38. tel. 3120.

DROEKHR. GEMEENSCHAP"

Redactie adres mededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren !?» tea). 1201.
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==AGENBA==

Jeugdhuis Radio Unique
Jeugdhuis Kinderfilm '
Spreekuur B en V/ •
Jeugdhuis Kinderfilm, lach of taken
Recreatiever• Jaarvergadering
Jeugdhuis Kinderdisco
Jeugdhuis Discotheek Anne Brenth
Fanfare Zuiderv;oude Winterconcert
Sparta Jaarvergadering, Broeker Huis
Jeugdhuis taken of lacbfilm .
NCVB Jaarfeest

Jeugdhuis:Carnaval + Arie Ribbens
CUB PAPIER

CBA Alg. ledenvergadering,Broeker Huis
Broeker Gameenschap, jaarvergadering
Jeugdhuis Lach- oftekenfilm
NUT Nidas Bekkers

Sparta Prijsuitreiking+bingo+disco
Plattelandsvr. "Slikken wij alles?"
OUB PAPIER

Tracht, Vcorhaakv Be Narkiezin van
Tracht, Z' v/oude Noel Covjard

==SPREEKUra==

Net maandelijks spreekuur van Burgemeester
•en Wethouders is op 6 februari a.s. om 19.00
uur, Be Erven 2, Zitting heeft daze keer

, ==VQ0RKQMING MISBRIJV5N== •
Ter verkrijging van gratis registratiekaar- [
•L'en on inbraakpreventiefolders kunt U elke i
zaterdagmiddgg terecht op het postbureau der!
rijkspolitie alhierj tussen 1^,00 en I6.OO

==NIEUWE INFQRMATIEGIBS== |
Be. gemeente inaakt momenteel voorbereidingen .|
om te kpiaen tot uitgave van een nieuwe ge- I
meentelijke inforniatiegids. Alle verenigingeiji
en instellingen die in deze nieuwe gids opge-r
nomen willen worden kunnen zich opgeven. Bati
kan schriftelijk (Kerkplein 6), het kan 00k |
telefonisch (I65I). Ook als instellingen in
de vorige gids opgenomen waren is het nodig i
om opnieuw opgave te doen. Suggesties voor
nieuwe gids kunjien eveneens ingediend wordeni

openingstijden gemeentesecretarie I

dagelijks van 9*00 tot 12.00 uur 1

==RSKREATIBVERSNIGING==

Hierbij nodigen wij u van harte u.it tot het
bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering
die gehouden zal worden op 9 februari 1984
in gebouv; (voormalig) Kleutervreugd,
Aanvang: 20.13 uur.

^^oTROOKJES GROEN==,
In de Broeker Gemeenschap van 13 oktober
1983 stond een oproep dat geinteresseerden
in de huur van een strookje groen, grenzend
aan particuliere tuinen, zich bij het ge-
meentebestuur konden melden. Het aantal re-

acties op deze oproep is wat tegengevallen.
Misschien heeft niet iedereen het gelezen.
Vandaar dat is besloten de termijn waar-
binnen u kunt reageren te verlengen tot
15 februari a.s.

=:=JEUGBHUIS DE VQORHAAK==

Elke donderdag Kinderfilm: Teken- of lach-
film. Entree: f I,— van 16,00-17.30 uur

Zaterdag 4 februari Disotheek Radio Unique
Aanvang: 21.00 uur, Leden"'?~5T--7~niet'"le-~
den f 7*50. Ledenkaart meenemen!!!J

Zondag 5 februari de Kinderfilm "Knokken
voor tv/ee". Aanvang: l4,00 uur. Entree :73- —

Vrijdag 10 februari van I9.OO tot 22.00 uur
Kinderdisco. Entree: f 2.--

Zaterdag 11 februari discotheek Anne Brenth
Licht show met grootbeeld video, ^eden /5"~
Niet leden f 7.30.

Vrijdag 17 februari Oarnaval^. Voorhaak
disco show met gastoptreden van Arie Ribbeng
Aanvang 21.00 uur. Leden f 8,--,"'RIet"leden"
/ 10.—p.p. Carnavals kleding of vermoraming-
en aanbevole'n, zodat het een gezellige a-
vond kan worden. Voorverkoop zaterdag 11
februari bij de volgende adressen:
fam. Smit, Wagengouw 92? fara, Visser, Bui-

•tenweeren 3j fam. Voorderhake, Nbordraeer-
weg 4, van 9*00 tot I6.OO uur

==VERL0PEN==
Donderdagavond 19 januari, verloren o

Moerland, een zilveren "close for ever
afmbandje, graag terugbezorgen bij v.d
Watering, tel. 3123*




