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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAIsr VAN DE STICHTING

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

==AGENDA==

ITjan NUT Oud-burgemeester W. Polak
I'^an Jeugdhuis Voorhaak disco
21jan Pv.d.A. Ledenvergadering
22jan Amnesty International Schrijfavond
23dan P.v.d.A. fraktieverg. De Erven 2
25jan Jeugdhuis VriJ daiisen
21-25jan Recreatievereniging "Open Huis"
26jan Klaverjasver. Koppelklaverjasdrive
26jan Jeugdhuis MuziekExpress drive-in-show
29jan Raadsvergadering . , .
Ifeb K.D.S. Prijzenavond+ kienen . _
2feb Jeugdhuis Voorhaak disco
Bfeb Jeugdhuis Kinderdisco + band
9feb Jeugdhuis The, OtriQta.t^^ ,+_.Broeker Band

12feb Broeker Gemeenschap Jaarbergadering i
l6feb OUD PAPIER - ; . !
l6feb Jeugdhuis Voorhaak karnavals avond !
iBfeb Plattelandsvr. Majoor Bosshardt i
20feb N.C.V.B. Jaarfeest '
2^jfeb NUT Jenny Arean One Woman Sho.w !
2. eb Jeugdhuis Drive-in-di'sco + Jan Rietmar^
pB'feb Plattel-uur 'per-dag,feiad^te.voverl
Imrt Jeugdhuis Vrij dansen j

l^mrt Plattelandsvr, Maria Weeber I
20inrt NUT Marjan Berk 1
23nirt Klaverjasver, Koppel drive j
27rnrt NCVB niw. Roelofs "Rondom Pasen" [

• ==RAADSVERGADERING== . j
De eerst volgende raadsvergadering zal ge- j
houden worden op 29 januari a.s. om 20.00 u.j
in het gemeentehuis, De Erven*2. Op de agen-j
da staat BEGROTING 1985. j

==SPREEKUUR P0LITIE== j
ledere zaterdagmiddag tussen lA.OO en I6.OO j
uur houdt de politie spreekuur in het post- |
bureau aan het Nieuwland 37* j

. ==KLAVERJASSEN=^ |
Koppelklaverjasdrive in het Broeker Huis op (
zateerdag 26 januari, Opgeven bij J. Spaan j
tel. 1314. • j

==EIMANCIPATIEAGTIVrTEITEN==

Evenals voorfeaande jaren kunnen Broeker in- i
steilingen subsidie vragen voor activiteitenj
die geric'ht zi'jn op de emancipatie van vrou-j
wen, Geraotiveerde aanvragen dienen v66r 31 i
jan, bij het gemeentebestuur te zijn ingediendl

J3E DROHKER GEMEENSCHAP"
Redactie adres mededelingenblad;
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitaaweeren 17> tel. 1201,

==BRIDGEN==

Leer bridgen in Broek. Er schijnt (vooral
onder jongerenT^belangstelling te bestaan
te leren bridgen in I985. Bij voldoende deel-
name (minimaal 12) wil ik graag een bridge-
cursus voor beginners gaan geven op donder-
dagavonden (evtl, dinsdag) van 19,00-21.30 u.
Jong, middelbaar ^n oud zijn van harte wel-
kom. In 11 a 12 avonden leer ik u de begin-
selen van het prachtige bridgespel. Alle
verdere inlichtingen bij Qhaya Sint, tel.1709

==:KLEDING.; STOMEN, VERANDEREN=:=
Ik was gestopt. met mijn veranderatelier an
nex stomerij, Maar door de vele teleurgestel-
de reacties, ga ik door,- Maar wel in een ge-
wijzigde vorm, Dus let op! Open: Maandag van
12,00,-15,.00 uur _voor het brengen van stoom-
goed en kleine reparaties en veranderingen,
Donderdag veryalt. Zaterdag van 12.00-13.00
uur voor het afhalen van stoomgoed enz, Ik
start- weer 4.februari, tel. na 17*00 uur

-1498, Wil van Zv/oi.

==JEUGDHUIS DE V00RHAAK== •

Zaterdag 19 jan, Voorhaak disco om 21,00 uur

Vrijdag 25 jan. VRIJ DANSEN Dit is voor ie-
dereen die .van gezelligheid houdt en de da-
geligkse beslommeringen thuis laat.
Aanvang 21,00 uur,

Zaterdag"26 jan. Muziek Express Drive-in--
show, Aanvang 21.00 uur

^r^lNSeHRUVING W0NINGZ0EKENDEN==

De aandaoht wordt er op gevestigd dat bij
wijziging van de situatie ten opzichte van
het moment van inschrijving.hiervan medede-
ling moet worden gedaan aan de gemeentesecre
tarie. De indruk bestaat dat dit in veel ge-
vallen niet gebeurt met als gevolg dat voor
de gemeente een verkeerd beeld ontstaat. Dit
kan in het nadeel werken van de ingeschre-
ven woningzoekenden,

:=:^L00P VAN DE BEVOLKING^^ '
In vervolg op onze voor^aande publikatie o-
ver de loop de.r bevolking 1984 kunnen wij nog
raededelen, dat het totale aanatal inwoners
van 2740 bestaat uit 1392 manaen en 1348
vrouwen, Er warden 17 huwelijken gesloten en
11 echtscheidingsvonnissen ingeschreven.




