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ORjGAAN van DE smCHTING J>E BROEKER GEMEB^SCHAP"
Secretariaat Stichting "De Broeker Redactie adres mededelingenblad:
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot, mevr. A. Drijver-Hoogland,
De Draai 38, tel. 3120. Buitenweeren 17, tel. 1201.

==AGENDA==
1^*^ NUT Herman Pieter de Boer
16jan Volksdansen donateursraiddag
17jan OUD PAPIER
207an Recreatievereniging.jaarvergadering
21jan Plattelandsvrouwen Jaarvergadering
21jan C.D.A. ledenvergadering
22jan Welfare Verkoop in Broeker.Haven
22jan PvdA ledenvergadering
23jan KDS Kienen in de Voorhaak
24jan Jeugdhuis DSN drive in show

eb'Tracht "De Spootrein" in de Voorhaak
7feb Tracht "De Spooktrein"in de Voorhaak

llfeb NCVB Jaarfeest
l6feb-2mrt Collecte Leger des Heils
17feb Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
19feb NUT H.Uylenburg, binnenhuisarchitect
2lfeb OUD PAPIER

7rart Jeugdhuis Damesgroep CENTERFOLD
9-I3 mrt Collecte Reuroafonds

li'^t NCVB "Werken behoort bij de schepping"
iSmrt Plattelandsvr. Ned. Brandwondenst.
l6-22mrt Collecte Simavi
27inrt NUT Toneelgroep "Samen"
23!-^9nirt Collecte Nat.Fonds Kinderbescherm.
28rart OUD PAPIER
30mrt-5apr Collecte Ned. Hartstichting

=:=o:UD PAPIER==
Zaterdag 17 jan. wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Om
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het
andere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
begonnen. Wilt U het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
den worden meegenomen. BiJ voorbaat dank.

==VOLKSDANSEN==
16 januari is er een middag voor de dona-
teurs van de Volksdansgroep met dans en wat
voordrachtjes. Komt alien en neem iemand mee

=:=RECREATIEVERENIGING=:=
De Jaarvergadering van de Rec.Ver..zal ge-
houdeii wordin^op^dinsdag 20 januari in het
Broekerhuis. We beginnen om 20,00 uur en al-
le leden en ouders van jeugdleden zijn har-
telijk vyelkom. Na het zakelijke gedeelte draai
en we nog een video opname van de slotuit-
voering van ih juni j.l. Opgeven voor korte
cursussen kan ook op deze avond. We kunnen
organiseren; Volksdansen, Zelfverda'^diging,

Rock and Roll, Dansexpressie, Draraatische
expressie en alles wat in ons zaaltje past.
De nieuwe cursus Aerobic dansen start in feb.
Kontaktpersoon; Wil Jaburg, tel. 1675•

==WELFARE RODE KRUIS==

Verkoop 22 januari van 9*00-12.00 uur in
Broekerhaven. Verkoop van""handwerken''geraaakt
door bejaarden en gehandicapten uit ons dorp.
Voor de mensen die 2 maanden geleden niet in
de gelegenheid waren naar onze verkoop te
komen een nieuwe kans cm ons werk te steunen.
We hebben weer een aantal sokken, truien,
schortjes, tafellakens en nog .veel andere za-
ken. U krijgt de kans om de handwerken te be-
kijken in de etalage van de RABObank van 15-
22 januari. We hebben ook weer een verloting
zoals gewoonlijk. Komt U eens k^ken, we zijn in
ieder geval voordelig.

==VRIjWILLIGERS GEVRAAGD=:
Jarenlang is het beleid van de overheid er op
gericht gev/eest om de ouderen in onze samen-
leving zoveel mogelyk onder te brengen in be-
Jaardentehuizen. Dat beleid is echter radi-
caal "omgebogen", zodanig zelfs dat er nu naaa
wordt gestreefd om de ouderen voortaan zolang
mogelyk zelfstandig te laten wonen. Dit roept
echter grote maatschappelyke probleraen op. In
verband hiermede is onlangs de Stichting
Dienstverlening Ouderen Broek in'ta^erland
opgerIcE€7~weI£e""s^icE^ing"'zicE''^en"3oeI~iteli
de dienstverlening aan en het welzyn van de
ouderen in de meest ruime zin te bevorderen.

Om aan de weet te komen, welke behoeften en
verlangens er by deze grote groep inwoners
(meer dan 1/10 deel van onze bevolking!) be-
staan, is een uitgebreide enqudte ontworpen.
By veel ouderen roept de invulling van de
vragenlijst waarschynlyk moeilykheden op.
Daarom is een 20-tal vrywilligers (zowel man-
nen als vrouwen) nodig om hierby behulpzaam
te zyn. Aanmeldingea r/orden gaarne ingewacht
by: C. Leegwater, ;Bakkbrstfei.:15V''-'tel. 1339-

==PLATTELANDSVROUWEN==

Woensdag 21 januari jaarvergadering in de
Leerkamer om 20,00 uur. Na de pauze vertoont
de heer Bakker dia's over de Watersnood van

1916.
===== =:=OLIEBOLgiNACTIE=:= =====
De aktie heeft f 1276i- bpgebracht, Allen
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