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UITDAM 111

BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN DH STICHTING JDE DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting "De Broeker Redactie adres raededelingenblad:
Gemeenschap", raevr. B. Blufpand-Sinot, Mevr. A. Drijver-Hoogland,
De Draai 38, tel. 3120 Buitenweeren 17, tel. 1201.

==AGENDA==
Ifeb Jeugdhuis Clipper Discoshow
1^^ Recreatiever. optreden in Broekerhuis
3feb Spreekuur B en W
7feb Jeugdhuis Kinderdisco
8feb Jeugdhuis Jan Rab disco+Carnaval

llfeb Broeker Gemeenschap jaarvergadering
13feb Jeugdhuis Voorhaak disco shov/
19feb NCVB Jaarfbest •
20feb Plattelandsvr. gez. avond NUT M'dam
22feb Jeugdhuis Thide's drive in show
27teb NUT Pierre Jansen

27feb Plattelandsvr. Zorgen voor morgen
Imrt KDS 60-jarig bestaan
3mrt Spreekuur B en W
7rart Jeugdhuis Kinderdisco
8mrt OUD PAPIER
8mrt Jeugdhuis Koos Alberts+Voorhaak disco

l^met Toneelver. Tracht Uitvoering
13nirt Toneelver. Tracht Uitvoering
19ro^t NCVB hr.Voorhuizen:Fobien en angsten

Plattelandsvr.Lezing door podotherap.
22rart Jeugdhuis Discotheek D.S.N.

Jeugdhuis Voorhaak disco-show

19apr Rommelmarkt t.b.v. restauratie Kerk

==SPREEKUUR==

••^et maandelijks spreekuur van B en V/ is op
3 februari a.s. om I9.OO uur, De Erven 2.
Sitting heeft deze keer mevr. Blufpand.

==KLAVERJASVERENIGING==

De klaverjasvereniging K.B.V/, kan nog wat
nieuv/e leden gebruiken, Heb geen drempel-
vrees en kom maandagavond eens gezellig raee
klaverjassen" in'het Broeker Huis, als het u
goed bevalt na een paar keer kunt u lid wor-
den. Inlichtingen bij J.Spaan, tel. 13i^«

==0PPASSERS OPGELET^;^.,! ;2- \
De oppascentrale van 't Nut draait weer.
Het nieuwe contact adres is; mevr. D.Lillb,
Oosteinde 30, tel. I67I. De tarieyeh tot
2^ uur /3«75 per uur, na 2k uuir /• 4.50w-

==SPREEKUUR POLITIE=:=: :
ledere zaterdagraiddag houdt de politie tus-
sen 1^.00 en 16.OO uur spreekuur in het
postbureau, Nieuwland 37, tel. 129^*

==:JEUGDHUIS DE VOORHAAK==

Zaterdag 1 februari: Clipper disco show
Een discotheek die nog niet eerder in de
Voorhaak is geweest maar zeker niet onder-
doet voor de andere. Aan de nodige licht-
effecten zal het niet ontbreken, voor de
gezelligheid moeten jullie zelf zorgen.
Aanvang: 21.00 uur

Vrijdag 7 februari: Kinderdisco De volle-
dige Top 40'is aanwezig^en natuurlijk Jul-
lie eigen D.J. John Visser 00k. Gezien het
bezoekers aantal van de laatste keren is
gezelligheid gegarandeerd. Aanvang: 19-00 u.

Zaterdag 8 februari Carnaval met Jan Rab
(discotheek) Deze avond zal geheel in het
teken van het carnaval staan, de bekende
Volendammer discotheek zal zeker de hele

Voorhaak in een feestroes brengen. Dat heeft
hij in het verleden al in praktijk gebracht.
Aanvang 21.00 uur

Zaterdag 13 februari Voorhaak Disco Show
Ook hier weer de volledigi Top 55 aanwezig.
Aanvang; 21.00 uur.

• =:=VOLKSDANSEN 30"^==
Van de tombola, gehouden op de uitvoering
van Volksdansen 50+ zijn nog 2 prijzen niet
afgehaaldo Deze prijzen zijn gevallen op de
nrs. 267 en I83. Af te halen bij H. Riet-
kerk, Vennen 11

==ROMMELMARKT=:=
Een aantal gemeenteleden van de N.H.Kerk te
Broek heeft het plan opgevat ora op zaterdag
19 april 1986 een rommelmarkt te organiseren
+ een aantal attracties, ten- bate van de res
tauratie van de kerk. V/ij hopen op de mede-
werking van de Broeker bevolking. Als u een
en ander op wilt- ruimen, iets wil haken,
breien of borduren enz. voor dit goede doel
dan zijn wij u erg dankbaar! Zit u met gro-
te stukken, zoals meubels e.d. dan zullen
we dit graag bij u afhalen, na b.v. een te-
lefoontje naar <J. Hoetmer, 1239; Joh. v.d,
Pauw, 1617; W. eijnders, 1^51- Ook opslag-
ruimte komt goed van pas.




