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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

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

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==

l8dec Jeugdhuis Kinderdisco
l8d^c Kerstconcert Grote Kerk Monnickendam
19dpc Klaverjasver. Koppeldrive
20dec Kerstfeest Kinderclub + Zondagsschool
204ec IJsclub naar Jaap Edenbaan
20<iec Volkskerstzangdienst Zuiderwoude
234ec Volkskerstzangdienst Uitdam
•V^^ec BBG+Broeker Huis Vrije bridgedrive
3i4ec/loan Jeugdhuis Nieuwjaarshappening

5qan Geraeente Nieuwjaarsreceptie
lOian Fanfare Zuiderwoude Nieuwjaarsconcert
9jan OUD PAPIER

13dNCVB "Burkino Faso"
21dan NUT Ben Borgart, schrijver
21dan Plattelandsvrouwen,Jaarvergadering

==BRIDGEN==

Vrid® bridgedrive, georganiseerd door "Het
Broekerhuis" in samenwerking met B.B.C. op
zondag 27 december a.s. Aanvang: 1^.00 uur.
Inschrijfgeld: f 10.— per paar. Er"*zldn~
mobie prijzen beschikbaar. Opgeven t/m 23
december bij N. Groot, tel. 1624 of J.Spaan
tel,- 1314 of P. Ent, tel. 1287. I.v.m. de in-
schfidying graag 13*45 uur aanwezig.

==KLAVERJASSEN==

Koppelklaverdasdrive op zaterdag 19 december
in tiet Broekerhuis. Aanvang;' 20.00 uur. Op
geven bid J* Spaan, tel. 1314.

==IJSCLUB==

Op zondagraorgen 20 december gaat de ijsclub
weep met een bus naar de Jaap Edenbaan. Deze
busovertrekt om negen' uur vanaf het parkeer-
terfein bid de Rabobank7"Degenen, die mee-
gaah, moeten zich uiterlijk zaterdag even op
geven bid F. Verhoef, Binneuweeren 12, tel.
3136 of bij-J. Blakborn; Wagengouw 64, tel.
3175* Havenrakkers kunnen zich weer op school
opgeven door hun naam te noteren op de lijst
die .op het .prikbord hangt. Deelne(e)m(st)ers
moeten hiervoor wel lid zijn of worden van
de idsclub en minstens 10 daar ziju. Kinderen
jonger daii 10 mogen alleen' onder begeleiding
van'een volwassene mee. Kosten; t/m 15 d^^ar
gratis, vanaf I6 jaar f 2.50.

==VERLOREN==

Op 5 december verloren een zilveren ketting,
waarschidnlidk tussen Buitenweeren en Posch.

' • van Veldhoven, tel. I665 '

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

Postgiro 17 85 66

==JEUGDH'yrS DE VOORHAAK==
Vriddag lb december KINDERDISCO^ Aanvang:
19.00 uur. Deze avond,*"het begin van de kers'
vakantie, weer een
deugd tot 13 daar.
ze avond achter de

Toegang gratis!!

speciale disco voor de
Monte en Tidl zullen de-
draaitafels zitten.

==OLIEBOLLEN==

Dit jaar Originele Broeker Oliebollen t.b.v
het restauratiefonds van~de n7h7 Kerk.
We gaan op 30 december a.s. bakken in de
keuken van het Broekerhuis. De oliebollen

worden op dezelfde dag afgeleverd. Bloem,
gist, olie enz. zidn al besteld. Pridzen;
10 oliebollen / 6.-; 10 oliebollen met kren
ten/roziduen f 7»—» beide incl. poedersui-
ker. Tip van een deskundige: volgende dag
warmmaken in de magnetranoven of in alumi
nium folie in de gewone oven. U begridpt da"
het een hele organisatie is, dus aangeboden
hulp wordt niet afgeslagen, b.v. bestelling-
en noteren - bakken - inpakken - bezorgen.
Wie komt ons helepen? Aanmelden bij: Lies
Dobber, tel. 1515 of Tini Slegt, tel. 1658.

:=KERSTBOMEN==

De dagen vliegen voorbid en Kerst nadert.
Pas gerooide bomen kun"b U weer kopen bid
W. ^eidnders, Wagengouw 7i tel. 1451. De op-
brengst is t.b.v. het restauratiefonds van
de Broeker Kerk. Vervoersproblemen? Wid
brengen de boom bid ^ thuis!!

==KERSTFEEST=:

Kerstfeest van de kinderclub en zondags
school. ledereen, do^S oud, nodigen wid
uit om met ons kerstfeest te vieren op zon
dag 20 december a.s. om I9.OO uur in de re-
creatiezaal van het bedaardenhuis Broeker-
haven. Wij hopen op een fidne dienst.

==UNIGEF==:

Unicef wens- en kerstkaarten te koop bid
Roeleke de Gier, Keerngouw 10, tel.. 162I

==RECR'EATIEVERENIGING==

Jazzballet 40+ Op 4 danuari gaat de 40+
groep van start o.p de maandagmiddag van
12.30 - 13.50 uur. Plaats: 't Stokpaardde,
Corn. Roelestraat 1. Als U belangstelling
heeft, kunt U bell'en met Wil Jaburg, 1675 oJ
Gorrie van Rinsum, tel. 5195*




