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BROEKER GEMEENSGHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSGHAP

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

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==

29dan Afscheidsrecepti6L.JP. Kooyman
Ifeb Spreekuur B en W " . —
6feb OUD PAPIER - - -

llfeb NUT dr. C.. den'-Hartoog
17feb NCVB Jaarfeest met kienen
22feb-6mrt Collecte f'eger des Heils
2^feb VVD fraktieverg. 20,30 uur
25feb NUT China ,
25feb - JTanTswaT-scLae-rijig Broekerhuis
xmrt Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
Imrt Sparta Onderlinge wedstrijden
3rart Plattelandsvr. "Westfriese skroivers"
^mrt Sparta uitslag wedstr. + bingo
3mrt SDOB 60 jaar, receptie
7rart Spreekuur B en W
7-13nirt Collecte Nationaal Reumafonds

lOmrt

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

Postgiro 17 85 66 .

==AFSCHEID F .KOOYMAN-:= ••

Na 124" Jaar beeindigt de hear. P.- E'oo--raan
z'n werk als conc-io^sc van do de .Ha-

""VT5n2?akke.rs»deze v.'eg nodigon we ouders
oud-leerlingen. . leerliiigen en andere beraug
stellenden uit voor een receptie ter gele-

•genheid van dit afscheid op vrijdag 29 janu-
ari van 19-00 - 20.30 uur in school,

lokaal 7 en 8,

) '
llmrtv SiD.O.B. fees.tavonden !

12mrt^ j
12mrt OUD PAPIER j
I2mrt:JSparta Kringwedstrijden E-lijn meisjesl
l^-20mrt Collecte Simavi j
l6mrt NCVB "Wilde Ganzen" I
19mrt Bejaardensoos "BAZAR" I
21mrt Plattelandsvr. "Wereld Natuurfonds" j
21-27mrt Collecte Kinderbescherming 1
26mrt Swingende avond in Broekerhuis i
28mrt-3apr Collecte Zending/werelddiaconaat j

==SPREEKUUR==: I
Het raaandelijks spreekuur van B en Wis op j
1 februari a.s. om 19-00 uur, De Erven 2.
Zitting heeft deze keer de heer Kingma.

==OUD PAPIER==

dag 6 februari wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Om
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In hel^
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 vodf
den worden meegenomen. BiJ voorbaat dank.

==TAFELTENNISSEN=:=

ledere woensdagavond recreatief tafelten-
nissen bij Sparta van 20.00 - 22.00 uur
in het gymnastieklokaal aan het Nieuwland,

Inlichtingen; tel. 3191

==GYMNASTIEKVER.SPARTA=^

Hierbij nodigen v/i5 onze Icden en donateurs
uit voor het bijwonen van de algeraene Jaar
vergadering op. donderdag 23 februari oai
26.60 uur in het Broekerhuis« Graag tot
ziens in het Broekerhuis. .

Dankzij de positieve reactie van een groo!:-
aantal mensen komt 2£i.„0»^__den_^Hartoog
donderdag 11 februari'ars. in Eet Broeker
huis""nog^een"*keer het relaas van zijn zei"''-
reis zomer '86 vertellen. We oeginnen 03
20.00 uur, Leden gratis, Niet-leden*, / 3»-
N.B. Buiten degenen die belangstelling toon
den is er voor een bepwerkt aant5.1 nieuws-
gierigen nog plaats.

==DIENSTVERLENING OUDEP.EN==

Diverse aktiviteiten van de stichting
Dienstverlening Ouderen, -zoalc "Tafeltj?
Dekje", ouderen-zwemmen en -gymnastiek,
telefooncirkel etc. zijn inmiddels op gang
gekomen. De volgende stap is invoerint, v,:.
een alarmeringssysteem en het bezoek aan
oudere alleenstaanden, Vooral aan dit laat-
ste blijkt nogal wat behoefte te bestaan.
Hiervoor hebben we opnieuw een aantal vrij-
willigers nodig voor het leggen van kontak-
ten en het voeren van zgn, huisgesp.rekkeiiv
Aanmeldingen worden gaarnc. Irigev/acht aan het
adres.Dokter C. Bakkerstraat 13, tel, 1339^

openingstijden postkantoor

dagelijks van 8,30 tot 12,30 uur

openingsuren gemeentesecretarie

dagelijks van 9*00 tot 12-00 uur




