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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING

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

Jon DROEKER GEMEENSCHAP"
Redactie adres raededelingenblad;
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==AGENDA==
3Jan Jeugdhuis Kinderdisco+mini-playback

Brandweer Kerstboomverbranding
43am Jeugdhuis Mai Tai + Voorhaak disco
6jan Spreekuur B en W
6jan Verkeerscomm. openbare verg.
7jan Nieuwjaarsreceptie gemeente

lljan OUD PAPIER
lljan Jeugdhuis Voorhaak disco shov/
l5jan Volksdansgroep 30+, uitvoering"
133an NCVB Symbolische wandkleden
lojan NUT Bart Vos, Himalaya expeditie
173an Jeugdhuis VriJ dansen
iSjan Jeugdhuis Queens of clubs (disco)
22Jan Recreatievereniging Jaarvergadering
22jan Plattelandsvrouwen jaarvergadering
22jan VVD fractieverg., gemeentehuis,20.30u,
2^jan KDS Feestelijke prijzenavond
25jan Jeugdhuis Voorhaak disco
Ifeb Recreatiever. optreden Broeker Huis
3feb Spreekuur B en W
f^b jeugdhuis Kinderdisco
8reb Jeugdhuis Jan Rab, disco

llfeb Broeker Gemeenschap jaarvergadering
15feb Jeugdhuis Garnaval
19feb NCVB Jaarfeest
ROfeb Plattelandsvr. + Nut M'dam

22feb Jeugdhuis Thide's drive in show
27feb NUT Pierre Jansen
27feb Plattelandsvr. Zorgen voor morgen
Irart KDS 60-jarig bestaan
7mrt Jeugdhuis Kinderdisco
8mrt Jeugdhuis Koos Alberts+Voorhaak disco

l4mrt Toneelver. Tracht
13mrt Toneelver. Tracht

==SPREEKUUR==

Het maandelijks spreekuur van B en W is op
6 januari a.s. om 19-00 uur, De Erven 2.

•"Zitting heeft deze keer burgemeester Koppe-
naal.

==:OUD PAPIER==

Zaterdag 11 januari wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Om
9.30 uur beginnen we op de _E.llandwag..-In-het
^niier'e' deiel"•van""lTe1r""do'rp v;ordt om 10.00 uur
begonnen..Wilt U het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
den worden raeegenomen. Bij voorbaat dank.

==KERSTBOOMVERBRANDING==

Het is langzamerhand een traditie geworden
dat de kerstboomverbranding georganiseerd
wordt door de plaatselijke.vrijwillige
brandweer. Dit jaar zal de.kerstboomverbran
ding weer plaatsvinden op zaterdagavond
k januari I986 op het terriln aan de Wagen-
gouwrnaait""jeugdhuis "De Voorhaak". Om 19_^00
uur gaat de brand erin. Wij hopen dit jaar
op een hele grote brandstapel. Voor iedere
boom welke zaterdagraiddag tussen 1^.00 en
16tG0 uur op het terrein aau de Wagengouw
ingeleverd wordt, wordt 23 cent betaald.
Dus jongens verzamelen die bomen en zater-
dagmiddag tegen contante betaling.inleveren.
Het spreekt vanzelf dat na afloop van dit
brandfestijn weer"warme chocolademelk ge-
tapt wordt in de brandweerkazerne.

==NIEUWJAARSRECEPTIE==

Op 7 januari a.s. zal het gemeentebestuur
een nieuwjaarsreceptie houden om 20.00 uur
in het Broeker Huis, Leeteinde I6. U bent
van harte welkom. Met name de nieuwe inv/o-
ners worden welkom geheten, zodat kennis
kan worden gemaakt met het college van
Burgemeester en VVethouders.

= =:NUT= =

Donderdag I6 januari a.s, om 20.00 uur in
het Broeker Huis houdt Bart Vos een lezing
met dia's over zijn beklimraing van de
Mount Everst, 88^8 ra hoog.

==:VOLKSDANSGROEP 30***==
Aan de leden en donateurs van Volksdans
groep 50+. Op 15 januari geven v/ij een mid-
dag met.volksdans en toneel voor leden en
donateurs in het Broeker Hui.s« De middag be-
gint om 2 uur en is gratis voor donateurs
+ 1 huisgenoot. Niet leden f 2.30. Wij ho
pen dat U alien komt kijken en meedansen.
Tot 13 januari bij Joop Spaan.

==ER ZIJN OOK NOG EERLIJKE MENSEN==
Degene die onze droogmolen heeft meegenomen
heeft. zich bij ons gemeld en, dacht inder-
daad dat deze bestemd was voor de vuilnis.
Bedankt voor het terugbrengen. Fam.C.A.Oud





== OVERPEINZINGEN VAN THOMASVAER EN PIETSRNEL =

Thomasvaer, een jaar voorbij gevlogen
Zeer bedrijvig en arbeidsintenstef, werkelijk niet gelogen.
Nog steeds zat men te rooien in dat riool
A1 vonden we die lui lang niet ons idool.

Maar ook daaraan kwam een end
En moest aan de stratemakers worden gewend.
Ja, ja Pieternel, laten we dan daarover maar beginnen
met te zeggen; "Moeders, hou je dochters binnen".

Maar jij met je stratemakerij
Die Friese happening was veel belangrijUer voor mij
21 februari, vanaf 5 uur de ganse dag aan de buis
Kijken naar sport en folklore, zo vast als een huis

Voor veertien Broekers DE dag van hun leven
Hun droom, die elf steden op schaatsen te reven
Zelfs enkelen, rap terug uit Polen, aan de start
Voor een tocht vol vreugde, ontbering en smart.

Ja Thomasvaer, dat was nog eens een dag
Waarover men weer veel verbalen mag
Gehaald hebben ze het allemaal, dat kruisje zo fel begeerd
Mensen bij deze namens ons, nog wel gefeliciteerdi

Ook weer vrolijke, heimelijke aktie zo eind april
We vierden Koninginnefeest, en was er een optocht op til
Jawel, 5 mei werd uitbundig gevierd
Met praalwagens door *t dorp als een kleurige sliert.

Zeg, iets anders Pieternel, is het jou ook opgevallen
Dat de Broeker Geraeenschap gocheld met getallen?
Nuramer 900 is natuurlljk een mijlpaal alhier
Maar wat moeten we nou met twee keer nummer 904?

Blij was ik ook met publikatie van ons Broeker lied
Jong geleerdj vergeet dat niet.
Maar voor wie daarvan nog nooit had gehoord
Leeft dankzij Ed en Ats ons Broeker lied voort.

Thomasvaer, er was nog meer wat v/ij leerden
N.l. kunst van Broekers, die exposeerden
Had jij ooit gedacht dat zoveel creativiteit
Op zo'n hoog niveau, schuilde onder onze bevolkingseenheid?

Ach een beetje eigenlijk wel Pieternel,
Want ook Broekers voor Broekers was weer in tel.
We trachtten ons dorp te interesseren voor alles en wat
Helaas waren er nog te veel stoelen waar niemand op zat.

Behalve de jeugd, die puilde uit de Voorhaak
Voor Koos, met en zonder muziek, was het raak
Zij wilden wel Babe en wilden wel Brood
En voor Joling was de toeloop extra groot.

Maar Thomasvaer, ook de soos heeft lang geen klagen
Waar die zich allemaal niet aan wagen?
Zij varen rustig met afnemend windkracht tien
Over de Zuiderzee, cm Sail Amsterdam te zien.

"Gezien" hebben we ook de Stenen Brug
En kregen we er een nieuwe houten voor terug
Menigeen zal nog weemoedig opmerken zo te hooi en te gras
Dat zijn te laat komen aan 't open staan van de Stenen Brug te wijten was




