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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING JOE DROEKER GEMEENSCHAP'

SGcrata^'iaa'b Stichting "D© Brosksr
Geraeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot,
De Draai 3.8, .tel^ 3120.
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= =:AGENDA=:=
NUT Bart Vos, Himalaya expeditie
Jeugdhuis Vrij dansen
Jeugdhuis Queens of Clubs (disco)
Recreatievereniging Jaarvergadering
Plattelandsvrouwen Jaarvergadering
VVD fractieverg,Gemeentehuis,20,3Q u,
Welfare Verkoop Broeker Haven
KDS Feestelijke pryzenavond
Jeugdhuis Voorhaak disco
Recreatiever, optreden Broeker Huis
Spreekuur B en W
Jeugdhuis Kinderdisco
Jeugdhuis Jan Rab disco
Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
Jeugdhuis Carnaval
NCVB Jaarfeest

Plattelandsvr. gez.avond Nut M'dam
Jeugdhuis Thide's drive in show
NUT Pierre Jansen

Plattelandsvr. Zorgen voor morgen
KDS 60~jarig bestaan
Jeugdhuis Kinderdisco
Jeugdhuis Koos Alberts+Voorhaak disco
Toneelver. Tracht
Toneelver. Tracht

r:.9apr Rommelmarkt t.b.v. restauratie Kerk

==JEUGDHUIS "DE VOORHAAK"==
Vrijdag 17 januari VRIJ^DANSEN.- Elke lief-
hebber die van een walsje of tango houdt
v.-ordt op deze avond in de Voorhaak verwacht
Aanvang; 21.00 uur

Zatordag I8 januari Qneens of Club Een disc
theek van grote naam waarbij het"natuurlijk
niet aan de nodige licht en geluidseffecten
ontbreekt. Aanvang; 21.00 uur

Zaterdag 23 januari Voorhaak Dieco Show met
liet nodige Top kO werk~van'"6nze~huis~DJ's.
Aanvang; 21,00 uur.

==WELFARE===

Dcnderderdag 23 januari verkoop van onze
;:,elfgemaakte artikelen. Kora eens kijken mis-
schien is er iets voor U bij.'s Morgens van
half 10 tot 12.00 uur in de Broeker Haven.

Redactue adres mededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 1?, tel. 1201.

==KLAVERJASVERENIGING==
Klaverjasver. KBW kan nog wat .nieuwe leden
gebruiken. Heb.geen drempelvrees en kom maan-
dagavond, 20.00 uur, eens gezellig mee kla-
verjassen in het Broekerhuis, als het U goed
bevalt na een keer, kunt U lid worden. Inl.
J. Spaan, tel. 13l4.

==EXPOSITIE BROEKER HUIS=:=
In het Broeker Huis hangt t/m 13 februari
v/erk van Gerrit Komen.

Het Broeker Huis bestuur wil graag in con
tact komen met in de gemeente Broek in W'
land v/onende kunstenaars/amateurs, die ge-
negen zijn hun werk in het Broeker Huis te
exposeren. Gegadigden kunnen contact opne-
men met de heer J.Honingh, tel. 1296 of mw.
A. Kesselaar, tel. 1763* Op maandag 3 febr.
is er om 20.00 uur een avond in het Broeker
Huis om de planning van het tijdstip van
exposeren te regelen.

==:ROMMSLMARKT==
Een aantal gemeenteleden van de N.H.Kerk
heeft het plan opgevat om op zaterdag 19
april a.s.. een rommelmarkt + een aantal at-
tracties te organiseren, ten bate van de res-
tauratievan de kerk. Wij hopen op medewer-"
icing van''3e~Broeker'"bevolking. Als u een en
ander op wilt ruimen, iets wil haken, breien
of borduren enz. voor het goede doel, dan
zijn wij u erg dankbaarl Zit u met grote
stukken, zoals meubels e.d. dan zullen we
dit graag bij u afhalen na een telefcontje
naar b.v. J, Hoetraer, 1239) J.v.d.Pauw,I617
of W. Reynders, 1431. Ook opslagruimte korat
goed van pas.

De olibollenaktie t.b.v. de restauratie van
de kerk mag geslaagd genoemd worden. We ho
pen dat ze u alien goed gesmaakt hebben. Er
zijn er 4400 verkocht en de netto opbrengst
was / 1363.23.
Alle acties tezamen hebben in I983 ongeveer
/ 20.000,— opgeleverd,

==SPREEKUUR POLITIE==
ledere zaterdagmiddag houdt de politie tus-
sen 14.00 en I6.OO uur spreekuur in het post
Dureau, Nieuwland 37) tel. 1294.




