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

•Redactie adres mededelingenblad.
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17j tel. 1201.
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==AGENDA== i
K.D.S. Prijzenavond - kienen i
Jeugdhuis Voorhaak discoshow j
Spreekuur B en W [
Kunstuitleen i
Jeugdhuis Kinderdisco + band ]
Jeugdhuis The Orights + Broeker band
Bijeenkorast vrl.l.PvdA, Hageweer 3 )
Broeker Gemeenschap Jaarvergadering '
Spreekuur Comm. Huisvesting
OUD PAPIER I
Jeugdhuis Voorhaak carnavalsavond I
Plattelandsvr. Majoor Bosshardt |
Gymver. Sparta, jaarvergadering I
N.C.V.B. Jaarfeest I
NUT Jenny Arean, One Woman Show |
NH Kerk concert t.b.v. restauratie

Jeugdhuis Drive-in-disco,Jan Rietman i
Plattelandsvr.24 uur perdag,tijd te oveJr
Jeugdhuis ^rij dansen
Jeugdhuis Voorhaak disco . . |
Jeugdhuis Kinderdisco + band I
Jeugdhuis Koos Alberts j
Plattelandsvr. Maria V/eeber 1

Jeugdhuis Voorhaak disco I
NUT Marjan Berk i
Gemengd Koor + recr.ver. uitvoering
Klaverjasver. Koppelklaverjasdrive |
Jeugdhuis Dicotheek Jan Rap 1
NCVB mw.Roelofs "Rondom Pasen" j
K.D.S. Jaarvergadering I
Jeugdhuis Star Ship Disco i

==GYMVER. SPARTA==

Het bestuur van gymver. Sparta nodigt u hier-
bij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering
op woensdag 20 febr. om 20.00 uur in het
Broeker Huis. Voor het voortbestaan van on-
ze vereniging hopen wij dat er zoveel moge-
lijk leden en donateurs aanwezig zullen zijn.

»=MUZIEK IN VRIJE TIJD==

Heeft u al eens kennis geraaakt met het Broe
ker fanfare-orkest "Jeugd doet leven". Graag
komen v/ij in contact met nieuwe leden of
nieuwe leerlingen. Leeftijd is niet belangrijk
wel een goede motivatie en doorzettingsverr
mogen. Kom eens kijken en luisteren op de
repetitie-avonden. Elke woensdagavond van
19«30-21r30 uur bent u welkom in het ^Sroe-
ker Huis (achterora). Voor raeer informatie
.kunt u het secretariaat bellen, tel. 3131*

==RESTAURATIE BROEKER KERK==

Vrijdag avond 22 febr. a.s. zal tijdens hun
verblijf in Mederland het Croydon Groot Jeugd
Symphonie orkest en het Croydon Groot Jeugd
Blazersorkest een ep'ncert geven in de N.H.
Kerk te Broek. Noteert'u^vast deze datum
want we hopen op een grote opkorast aangezien
het geheel ten bate is van het restauratie-
fonds. Nadere mededelingen betreffende kaart
verkoop en prograrama volgen nog.

20apr Rommelmarkt,restauratief«NH Kerk

Romraelmarkt

Op zaterdag 20 april a.s. willen we t.b.v de
restauratie van de Broeker Kerk allerlei
spullen verkopen. Hiertoe vragen wij een ie-
der die iets op te ruimen heeft of iets voor
dit doel wil haken, breien of iets dergelyks
kontakt met ons op te nemen. Na uw telefoon-
tje halen wij het op. Hebt u iets te raissen
voor het goede doel, bel dan met Jan Hoetmer
tel. 1239, of Johan v.d. Pauw,tel.l6l7-
Is er misschien ieraand die droge opslag-
ruimte ter beschikking wil stellen?

==SPREEKUUR==

Het maandelijks spreekuur van Burgemeester
en Wethouders is op 4 feb. a.s. ora I9.OO u.
De Erven 2. Zitting heeft H.W.H.Krijgsman.
Voor zaken die betrekking hebben op huisves
ting kunt u telefonisch vooraf een afspraak
maken voor het spreekuur van de comm. Huis-
vesting(l631). Het e.v. spreekuur wordt ge-
houden op l4 feb. a.s. ora 19»00 uur,Erven 2

==BRIDGECURUSUS=3=:

Laatste kans-De bridgecurusus wordt vanaf
3 februari a.s. elke dinsdag gehouden in het
Broeker Huis. Aanvang: 19-30 uur.

=:-VERLEENDE VERGUNNINGEN==

B en W hebben bouwvergunning verleend aan:
R. van Loon/R.Hilderink, Hage V/eer 26c/27B
voor het plaatsen van veluxdakraam. Oratrent
de mogelijkheid om bezwaar temaken kunt m in
formatie krijgen op Alg.Zaken,Kerkplein 6
tel. 1631.




