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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCPLAP'

Sekretariaat::mw. 6. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

'Rabobtokiio. 31.07:13.579

1 ~ ==AGENDA==:
3dec IJ'sclub schaatsruilbeur;s + ledenverg.
7deC:Spreekuur B en W
9dec NCVB adventsviering

lldecx

ISdeOv K.i.S. Tentoonstelling
13dec
l^ec OUD papier
l^e"<

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

• ==TRACHT==" .
• Geprolongeerd!! Laatst'e kansi ! I
i 2aterdag 12 december speelt de Toneelver.
r Tracht v/egens groot "succes nog 6^n keer
1 "The Gingerbread Lady" van Neil Simon*, regie
rHenk John. Plaats: BrOekerhuis boven do Bi-
j blioth'eeko Aanvang; 20.13 uur." Komt U'op tijd
[ want na 20.13 nur kunt u niet meer naar bin-
i nen wegens .opkoms-t spelers. Bestelt u voor-
j al kaarten, de zaal biedt n.1. aan maar 75
I personen plaats. U kunt de kaarteh bekomen
I bij mw. Ro Baltussen, Oosteinde 9*' Toegangs-
j prijs: f 7*50, kinderen en 63+ f 3«75"«

ib Jeugdhuis Playback + sounmix show i
12dec Tracht Uitvoering j
13dec Plattelandsvrouwen Kerstviering ; •
..?dec Jeugdhuis Kinderdisco * 1
19dec Klaverjasver. Koppeldrive |
20dec Volkskerstzangdienst Zuiderwoude j
20dec IJsclub naar Jaap Edenbaan !
23de.c Volkskerstzangdienst Uitdam |
27dec BBC Vrije bridgedrive, Broekerhuis j
31dec-l jan Jeugdhuis Nieiiwjaarshappening I

3.1an Nieuwjaarsreceptie B en W j
9aan CUD PAPIER i

13aan NGVB "Burkino Faso" \
Rljan NUT Ben Borgart, schriaver j
2laan Plattelandsvrouv/en Jaaryergadering j

==:NIEUWE KOP== j ====
Sinds 1963 bent U gewejid om de. Broeker Ge- j ==PLATTELANDSVROUWEN==
mj^nschap in Uw bus te vinden met de beken- 1Dinsdag 13 december Kerstviering m.m.v.
c 'kop. Daar het copie aanbod sinds die tigd
nogal is toegenomen en de kop.vrij groot is
uitgevallen, hebben we besloten de kop te
verkleinen, zodat er meer ruimte voor copie
overblijftt Ziehier het resultaat.

=::=EMANGIPATIE~ACTIVITEITEN==

Evenals voorgaande- aaren kunnen Broeker in-
stellingen subsidie aanvragen voor activi-
teiten, die gericht zia'n op de emancipatie
van vrouwen. Gemotiveerde aanvragen dienen
v66r 20 december aoS. bij het geraeentebestuur
te zijn ingediend.

==N.G.V.B.==

9 december Adventsviering.

uit St.Maartensvlotbrug,
nickendara om 20.00 uur, •

==KERSTB0MEN==

dar:

GerefoKerk te Mon-

i De dagen vliegen voorbia' en voor we er erg
in hebben is het Kerst. Dit Jaar 3 zondagen

I achter elkaar, lekker gezellig bij de Kerst-
1 boom met lichtaes. We gaan de bomen weer
j voor U halen, zo uit het bos! Vanaf i2_dec--
j ember a.s. kunt U weer een boom bij oiis ko-
1 pen. De opbrengst is voor het Restauratie-
j fbnds van de Broeker Kerk, want daar is heel
} veel geld voor nodig. Broeker mensen: wilt
1 U een boom kom dan even kijken bia'

Wagengouw 7i tel. 1^31* Vervoersproblemen?

==SPREEKUUR==

Het raaandellaks spreekuur van. B en. W is-op
7 december a.s. om 19oQ0 uur, D.e Erven 2.
Zitting heeit deze keer de heer Koppenaal.

=:=0UD PAPIER==

Zaterdag 12 december wordt er weer QUD PA
PIER 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 j i}ij~brengen~5e~boom"by~U thuis!!
uur begonnen. Wilt U het papier in doos, |
zak of goed gebonden tia'dig buiten zetten? j
Ook vodden worden raeegenomen. BiJ voorbaat j
hartelijke dank.

==UNIGEF==

Unicef wenskaarten en andere artikelen te
koop bij Roeleke de Gi,er, Keerngouw 10,

===={ tel. 1621,
==KLAVERJASSEN==

Koppelklaverjasdrive op zaterdag 19 decem- | ==TAFELTENNISSEN==
ber in het Broekerhuis. Aanvang; 20.00 uur. j ledere woensdagavond recreatief tafeltennis-
Opgeven bij J. Spaan, tel. 131^«» (/.sen bia Sparta van 20.00 - 22.00 uur in het
==== " ====^iX5yranastieklokaal o.b.s. Inl. 3191*




