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BRQEKER GEMEENSCHAP
OR^AAN VAN DE STICHTING

•Secretariaat Sticht^ing ?'pe Broeker
Gemeenschap", mevr., B. Blufpand-Sino't,
Be Draai 38, tel. 3120. .. .

BROEKER OEMEENSaaApr
Redactie adres mededelingenblad:
Mevr. A. Brijver-Hoogland,
Buitenweeren 17/ tel.. 1201.
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==AGENDA==

Plattelandsvrouwen Kerstfeest
Jeugdhuis Vrij •dansen,- Kerstbal
Klaverjasver. Kerstdriye
Volkskerstzangdie Zuider\)i/pude
Kerstfeest kinderclub en- Zondagschbol
Jeugdhuis Voorhaak-dieco-show
Volkskerstzangdienst Uitdara
Gemeentehuis gesloten;Post open
Jeugdhuis Voorverkoop Mai Tai
Nieuwjaarshappening .•
Jeugdhuis Kinderdisco,, Play Baek enz.
Jeugdhuis.MAI TAX .+ "vVbrhaak .disco
Sf-reekuur B en W • •
Verkeerscomra. openbare vergadering .
CUD PAPIER

Jeugdhuis- '-V-oorhaak--;disi?Q .;show
NGVB Tj .Kettin'g:Symbolisc'he wandkleden
NUi'Bart Vos, Himalaya expeditie
Jeugdhuis Vrij dansen
Jeugdhuis Queens of Clubs (disco)
Recreatievereniging Jaaryergadering
Piattelandsvrouwen Jaarvergadering
deugdhuis Voorhaak disco.
Recreatiever. optreden in Broekerhuis.
Spreekuur B en V/

Jeugdhuis Kinderdisco
Jeugdhuis Jan Rab disco
Jeugdhuis Carnaval

==KLAVERJASSEN==
oppelklaverjassen - Kerstdrive - op zater- |
ag 21 'december in het Broeker Huis. Aan- j
ang 20.00 uur. Opgeven bij J.Spaah,tel 131^1

==COMITEE "STOP HE.T KLAVERBLAD== }
[9t comitee "Stop, het-Klaverbla-d"-van de Ver|
;ot Behoud van Waterland is .enthousiast over!

[q grote opkomst bij de 'ihf6''fmatieavond op j
nov. 3.1. over de reconstrubtie ^el3.ing- |

jeg/ S~ll / Broekermeerdijk. De op die avondt
)innengekomen 7 alternatieven zullen, samen !
fiet de 6 reeds door het comitee ontwikkelde |
plannen, in de technische commissie behan- j
ield worden. Het comitee zal de bbvOlking
)p de hoogte blijven houden.. .

openingstijden postkantoor

dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur

==JEUGDHUIS DE VOORHAAK==

Vrijdag 20 .deuember VRIxTj^^ ..Deze avond
zal geheel' iri"het teken"^sta5n van de kerst,
dus heet het KERSTBAL,-door het to'enemend .,
aantal bezoekers. is de sfeer goed. Aanyajig:
21.00 uur

Zaterdag 21 december
Waarbij de volledige Top^^O gepresente- erd
wordt 'door onze huis D.J. 's.Aanvang.: 21.00 uur

.Zaterdag:28 dec. start de voorverkoop voor
de damesgrosp MAI TAI op het bekende adres:
Buitenweeren 5 vanaf 10.OQ uur, het is voor
iedereen aantebevelen-om op .tijd te zijn
voor een .entreebewijs, dit pfn' teleurstelling
te voorkomen zoalsmet Gerard doling.

Wo ensdag 1 januari 1986 NiEUWJAA|iS __HAPPEN
Vanaf 00.15 uur voor het'"afsluiten"'van een
succesvol jaar van ontspanning voor de be- .
zoekers en een spannend jaan voor de mede-
hlerkers van.de Voorhaak, wensen . het bestuur g
en medewerkers iedereen een yoorspoedig 1986
toe. Wanneer jullie met' de farailie de Jaar-
wisseiing gevierd.hebben is iedereen van har-
te welkora in de Voorhaak vanaf 00.13 i^nr en
het daar met vrienden en bekenden nograaals
te vieren, de eesste consumptie is GRATIS*

==GEMEENTERIEUWS==

Geraeentehuis_27 december gesloten

Op vrijdag 27 december (3© kerstdag) zal het
gemeentehuis gesloten zi3'n. Het postagent-
schap is wel open. Geboorteaangifte kan op
30 december weer plaatsvinden, terwijl. aan-
gifte van overlijden op 27 december wel kan
plaatsvinden na telefonische afspraak, Af-
spraak kunt u maken tussen 10.00 en 11.00 u,
tel.: 3358 of 02995-3687.

Verkeerscommissie 6 januari 1986.
Op"maandagavohd~6~januari~zaT''om~20.00 uur
een vergadering gehouden worden van de comm.
voor Verkeer. De verkeerssituatie op de Gouw
en in Uitdam zal o.a. aan de orde komen.

==bibliotheek;==

De Bibliotheek is donderdag 26 december ge
sloten en zal in plaats daarvan ook niet op
vrijdag 27 dec. geopend zijn. U kunt weer
terecht op maandag 30 december.




