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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STTCHTING BROEKER GEMEENSCHAP*

Secretariaat Stichting "De Breaker
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot,

Draai 38, tel. 3120.

==AGEiNDA==
2feb-4'inrt Expositie B.H,; Truusje Mul
2feb Spreekuur B en W
3feb VVD fraktievergadering
6feb Tracht "De Spooktrein" in Voorhaak
7feb Tracht "De Spooktrein" in Voorhaak

llfeb N.C.V.B. Jaarfeest
l4feb Jeugdhuis Thide's disco show
l^feb SDOB Medewerkersavond
l^feb O.B.M. 73 oaar;Feest te Zuiderwoude
l6feb-2inrt Collecte Leger des Heils
17feb Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
17feb Tennis Alg.Ledenverg. -^roeker Huis
19feb NUT Hans Uylenburg, binnenhuisarchite<
19feb Plattelandsvr. • Mies Bouhuys
21feb OUD PAPIER
21feb Jeugdhuis Clipper Disco Show
28feb O.B.M. Filmvoorstelling jeugd

O.B.M. 73 jaar;Feest te Broek
7mrt Jeugdhuis Damesgroep Centerfold
9-13nirt Collecte Rheumafonds .

llmrt NCVB "Werken behoort bjj de schepping"
l2mrt Ver.tot Behoud Waterland:jaarvergad.
l6mrt Plattelandsvr. Nej.Brandwondenst.
l6-22mrt Collecte Simavi
23-29mrt Collecte Nat.Fonds Kinderbescherm.
27rart NUT Toneelgroep "Samen"
28rart OUD PAPIER
30rart-3apr Collecte Ned. Hartstichting

25apr Roramelmarkt t.b.v. Restauratief.Kerk

==:SPREEKUUR==
Het maandelijks spreekuur van B en W is op
2 februari a.s. om 19*00 uur, De Erven 2.
Sitting heeft deze keer de itear iCingma. -

==Y0GA==
Voor de maandag-avond-les zijn nog een aan
tal plaatsingen mogelijk. Tijd; 20.30 -
21,30 uur. Inl. 020 - 939883.

==TAFELTENNISSEN==
ledere woensdagavond recreatief tafeltenis-
sen bij Sparta van 20.00 - 22.00 uur in het
gymnastieklokaal van de o.b.s.Inl.: 3191

Redactie adres mededelingenblad:
Mevr. At Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17» tel. 1201.

==TRACHT==

Op vrijdag- en zaterdagavond 6^e2_7_.februari
a.s. treden wij voor U op in de'Voorhaak
met thriller"'in~3'be-
drijven van~Arnoid Ridley. Het stuk speelt
zich af op een klein spoorwegstation, 's a-
vonds laat. Een aantal mensen is gedwongen
de nacht hier door te brengen, omdat ze. hun-.
aansluiting hebben gemist; naarmate de avond
vordert wordt de sfeer beangstigender, tot-
dat de spooktrein voorbijraast.....•
Kaartverkoog: bij mevr. Baltussen, Oosteinde
9j "teir'"l703« Donateurs hebben recht op 2
gratis kaarten; op vrijdag geldt een toe-
gangsprijs van / en op zaterdag f 7-30«
Kinderen tot 13 jaar en bejaarden betalen
de helft. Op zaterdagavond 7 februari is er

22.2Ji22£^5®^ "iJ?!??Xi§-5ANG". U komt
toch"ook???"*Set beglnt"'om"207i3 uur.

==VERLOTING van S.D.O.B.==

Renovatie van de kleedgelegenheid en het traii
ningsveld en hopelyk het aanbrengen van een
vloer in de bestaande trainingshal (dit laat-
ste is vooral voor de jong-junioren van grool
belang), zomaar 3 grote uitgaven, die SDOB
niet uit de gewone geldmiddelen kan betalen.
Daarom is een grote VERLOTING georganiseerd,
waar heel aantrekkel^ke'prSzen te winnen zijn,
zolas een video-recorder, een compact disc-
speler, een dames- en herenfiets en wat dacht
u van een weekend naar PARIJS voor 2 pers.?
Nou, dat is natuurlijk nlet^mls voor slechts
f 3.- per lot. Volgende week zjjn de loten
bij veel bekende SDOB-adressen verkrijgbaar.
Er zijn minder loten dan Broeker ingezetenen,
dus.....grijpt uw kans!! Warm aanbevolen!!!

^r=SIRENE==

ledere eerste maandag van de maand om 12^00
uur gaat de sirene op het gymnastieklokaal.

==GEVONDEN==
Aan komen lopen een jong rood poesje met
witte borst. J. Spaan, tel. 131^» Leeteinde
16.




