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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN VAN DE STICHTING «DE DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting "De Broeker Redactie adres mededelingenblad:
Gemeenschap", mevr, B.BLufpand-Sinot, Mevr« A. Drijver-Hoogland,
De Draai 38, tel. 3120. Buitenweeren 17* tel. 1201,

==AGENDA==

IC /i Jeugdhuis Kinderdisco
lOmei Begel.comm. Besohermd Dorpsgezicht
lOmei Bridgen in het Broeker Huis, 19«>^5 u,
llmei Jeugdhuis Play Back Show + talentenj.
l^mei Oud Broek Jaarvergadering
lyinei Bridgen in het Broeker Huis, 19<>^5 u.
l8mei Jeugdhuis Peter en de Rocketts
19mei Jeugddienst te Zuiderwoude
20-26raei Collecte A.V-.O,. Nederland
24mei Bridgen in het Broeker Huis, 19*^5 u.
23niei Jeugdhuis Voorhaak disco
30inei Tracht "Alles voor de tuin"
31mei Bridgen in het Broeker Huis, 19*^5
31niei Jeugdhuis Vrij dansen .. . . ...
Ijun OUD PAPIER
ljun Jeugdhuis Band
3jun Spreekuur B en W
5oun PvdA Ledenvergadering
Zaun Bridgen in het Broeker Huis, u.
£„in Jeugdhuis Voorhaak disco

10-13oun Avondvierdaagse
l^Jun Bridgen in het Broeker Huis^, 19-^5 u
15oun Jeugdhuis Veronica-drive-in-show
2ljun Bridgen in het Broeker Huis, 19*^5 u*
2ljun Recreatiever. Presentatieavond
22jun Jeugdhuis Voorhaak disco
2^jun Algo Ledenverg. Onderl.Brandw.Maatsch.
pSjun Bridgen in het Broeker Huis, 19•^3 u,
280un Jeugdhuis VriJ dansen
29aun OUD PAPIER
29oun Jeugdhuis Voorhaak disco
ljul Spreekuur B en W

==:SECRETARIE (Ged. )GESLOTEN==
Op vrijdag 17 niei ( de dag na Heraelvaartsdag)
zal de secretarie grotendeels gesloten zijn.
Alleen het postagentschap en hei bureau be-
volking (Kerkplein 6) zullen geopend zijn.

:=GyMVER. SPARTA==

Gevraagd leden voor herentrimnien op donder-
dagavond van 20.00 - 21.00 uur in de gymzaal
aan het Nieuwland. Voor inlichtingen Gyraver*
Sparta, mevr. Schreuder, tel. 3287-

==ROMMELMARKT==

et eindbedrag van de rommelmarkt t.b.v. de
estauratie van de kerk is f 7*013,30, Wij
illen npgmaals iedereeu dedanken voor hun
edewerking.

== h en 3 MEI ==
Dodenherdenking en Bevrijdingsfeest 1985 zijn
weer voorbij. Op gedenkwaardige en vreugde-
volle wijze is hieraan 00k in Broek uiting
gegeven. Een stijlvolle herdenkingsbijeen-
komst in de N.H.Kerk, een optocht met schit-
terende praalwagens uit bijna alle buurten
van ons dorp, een zeer geslaagde broodmaal-
tijd in het Jeugdhuis en tot slot een gran-
dioos Bevrijdingsbal zijn stuk voOr stuk on-
derdelen waar velen n^et veel plezier aan te-
rug zullen denken. Voor dit welslagen is
veel voorbereidingswerk nodig geweest. Zon-r
der ieraand te kort te doen wil het bestuur

van de Broeker Gemeenschap iedereen, die
zijn steentje hieraan heeft bijgedragen,
hartelijk bedanken.

:BRIDGE IN DE ZOMER=:

Bridge Club Koeperraan organiseert in de zo-
mermaanden vanaf 10 mei t/m 2 augustus op
iedere vrijdagavond een bridgedrive. Elke
avond zijn prijzen te winnen. De eerst aan-
komenden in elke lijn winnen f 20.—, het
als tweede geplaatste paar f 10.—, beide
paren plaatsen zich voor de finale van I6
augustus waar grote geldprijzen en prijzen in
natura zijn te winnen. Men kan zich voor de-
ze drive opgeven bij; Ren§ Spaan, tel. 131^ .
of tot 19*30 uur aan de zaal:Broeker Huis.
Aanvang: 19o^3 uur, inschrijfgeld: f 10.--
per paar. Wij hopen op uw aller belangstel
ling en graag tot ziens.

:=ORANJEVERENIGING==

Na de drukke week, zowel in als rondom de
tent, kunnen we terug zien op een geslaagd
feest. Vooral Koninginnedag was een kroon op
ons werk. Zo behoort 30 april 19^3 weer tot
het verleden. Vele mensen hebben ons 00k dit

jaar weer geholpen. Langs deze weg willen wij
u hiervoor hartelijk bedanken en wij hopen •
dat wij het volgende jaar weer een beroep op
u mogen doen, Het komit§.

In de tent is gevonden een wit horloge en
een zonnebril met paars montuur. In de leer-
kamer is een zwart truitje achtergebleven.
Van een van de dames van het provinciespel?
Terug te haXen Wagengouw 7*




