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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING

Secretariaat Stichting "De Broeker
Qerneenschap", raevr. B« Blufpand-Sinot,
ie Draai 38, tel. 3120.

JOE BROEKER GEMEENSCHAP*'
Redactie adres Mededelingenbladi
Mevr. Ao Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

=:=AGENDA==
3|v. /g Sparta Strandwandeling

$sep Klaverjasver. aanvang competitle
3sep Plattelandsvr. Tuinkruiden kweken
4sep Volksdansen 30+, Broeker Huis
|sep Skigymnastiek, Gyrazaal
fsep Jeugdhuis Voorhaakdisco
9sep Spreekuur B en W
9-15sep Collecte PIT

lisep NUT jaarvergadering
l2sep Spreekuur comm. huisvesting
I2sep Verg. begl.comm. Beschermd Dorpsgez.
l^sep Jeugdhuis Kinderdisco
l^sep Peuterspeelzaal 15-jarig bestaan
l4sep Jeugdhuis Discotheek Jan Rap
l6-22sep Collecte Beatrix Fonds
l^sep Volksdansen, ledenvergadering
2]^sep Politie: fietsen graveren
21sep Bibliotheek "Open dag"
2l^iep Jeugdhuis Voorhaak disco show
2/ --;p Jeugdhuis Vrij dansen
2|sep OUD PAPIER
Rgsep Jeugdhuis Levi's Road Show
4okt Jeugdhuis Kinderdisco
^okt Jeugdhuis Voorhaak Disco Show

liokt Jeugdhuis Muziek Express Discoshow
l^okt Jeugdhuis Voorhaak disco Show
23okt Jeugdhuis VriJ dansen
2^okt Jeugdhuis Voorhaak disco + Mai Tai
inov NUT Brigitte Kaandorp

==SPREEKUUR==

Het maandelijks spreekuur van B en W is op
9"September a.s. om 19.00 uur, De Erven 2.
Zitting heeft deze keer mevr, Blufpand.

Voor zaken die betrekking hebben op huis
vesting kunt u telefonisch vooraf een af-
spraak maken voor het spreekuur van de comm.
Hiiisvesting,tel. 1651. Het e.v. spreekuur is
og 12 sept. aoS.,+ 19.00 uur, De Erven 2.

==gLAVERJ4|g|g==
KlaverjascluE E.B.W. gaat weer starten op
miandag 2 sept, om 20.00 uur in het Broeker
Huis. Nieuwe leden zyn van harte welkom.

=:=PLATTELANDSVROUWEN==

De cursus het kweken van tuinkruiden begint
3 sept. a.s. om 13-30 uurT^Belangstellenden
kunnen zich opgeven bij; L. Kingraa-Willerase,
tel. 1517.

==:SUBSIDIE VERZOEKEN VERENIGINGEN ENZ.-==

Binnenkort start de comm. Welzijn weer met
de beoordeling van de subsidieverzoeken van
de Broeker Instellingen voor I986. Alle be-
kende verenigingen hebben automatisch de aan-
vraagformulieren toegezonden gekregen. Andere
instellingen kunnen daarom alsnog de forniu-
lieren aanvragen. Verenigingen die hulp wil-
len bij het invullen van de formulieren of
anderzins met vragen of problemen zitten kun
nen contact opnemen met de secretarie, I65I.

==BREIEN==

Wie heeft er belangstelling voor een cursus
breien. Cursusgeld / 30.—. 1 x l4 dagen op
dinsdagavond. Voor verdere informatie kunt
u bellen naar 3096.

==NAAILES==.

Wie heeft er zin in naailes? Bellen naar ;
mevr. de Vries, tel. I626. ^

==TIMMERGURSUS== ^

BiJ voldoende deelname wil het NUT een tim-
mercursus voor vrouwen organiseren. Deze ;cur
sus zal onder leiding staan van de heer ip.
Beets en start begin 1986. Via deze publica-
tie peilen we of er genoeg liefhebberij voor
bestaato U kunt schriftelijk of telefonisch
reageren bij het secretariaat (W. Drijver,
Buitenweeren 17, tel. 1201)

==PEUTERSPEELZAAL==

uitnodiging

De Peuterspeelzaal 't Stokpaardje viert za-
terdag l4 September I983 haar 15-Garig be
staan. De peuters maken op versierde wagens
een rondgang door het dorp. Het vertrek is
om 10.30 uur vanaf de Peuterspeelzaal, Corn.
Roelestraat 1. Het geheel zal wprden opge-
luisterd door het Fanfarecorps uit Broek.in
Waterland. De route is:Corn.Roelestr.,Eiland-
weg, oversteken naar P.Plantsoen, Binnenweer-
en, Oosteinde, Keerngouw, Havenrak, terug
naar de Eilandweg, Zuideinde en via de Molen-
gouw weer terug naar de Peuterspeelzaal.^Na
terugkeer is er voor alle kinderen een pop-
penkastvoorstelling. Voor de ouders en be-
langstellenden staat de koffie klaar. Graag
tot l4 September a.s. of op de Peuterspeel
zaal of langs de weg. =====




