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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

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

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGEN]3A==

'3 an

17Jan
l8 jan
20jan
2^3 an
2^3 an

9feb

lOfeb

LlXeb

eb

L5f eb

V7feb
22feb

eb

Imrt

L^mrt

-lOfeb Expositie B.H, :T.MU1 H-B.-d.»Hartog
N.C.V.B. "Het oude Turkij'e"
NUT Bart Wursten over Afrika
OUD PAPIEk

PlatteXandsvr• Jaarvergadering
SDOB klaverjassen in de kantine
Spreekuur B en W
Tracht Uitvoering ^roekerliuis
Tracht Uitvoering in Broekerhuis
NUT Concert
NGVB Jaarfeest
Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
Tracht Uitvoering in Broekerhuis
PlatteXandsvr, Joods Xeven in Mediene
OUD PAPIER
NUT Sail Amsterdam
Spreekuur B en W
NCVB "Catharina van Bora

==OUD PAPIER==
Jaterdag 20 januari wordt er weer OUD PAPIER
•pgehaaXd door o-b.s- de Havenrakkers. Ora
)o30 uur beginnen we op de EiXandweg- In het
indere deeX van het dorp wordt ora XO.OO uur
iegonnen- WiXt u het papier in doos, zak of
ped gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
len worden raeegenomeni Bij voorbaat dank.

==N.C.V.3.== =====
-7 komt de heer P, van Heiningen uit
imsterdam-Nieuwendam spreken over "Het oude
?urki3e". De heer van Heiningen komt deze
ivond dia's vertonen Van Turkije waar PauXus
jeXopen heeft- '

^ I

==PLATTELAN'psVROUlVEN==
/oensdag 24 januari Jaarvergadering. Na 7
taar in 't bestuur tejhebben gezeten, treden
if: J.Spaarman-PooXmaft en E.KXein-RoeXe en
sij zijn niet herkiesba^r- Wie wiX ons bestuur
:omen versterken? Na de pauze komt de heer
jangkemper ons iets verteXXen over 't Xeven
-an de bijen en vertoojit dia's daarbij. Geref
:erk Monnickendam om 26,00 uur.

=S .D.0 . B. ==
;4 januari, woensdag, o'rganiseert SDOB een
iXaverjasavond in de kjntine, aanvang 20.00
Lur.

==YOGA==

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

Postgiro 17 85 66

==YOGA==
Vanaf 2^ januari beginnen de yogaXessen weer
in het Broekerhuis. Woensdagavond en donder-
dagochtend. Voor nadere informatie kunt u
beXlen naar Anouk van Zoest: 020-820664.

=̂=:EXPOSITIE BROEKERHUIS==
Vanaf 6 j&fi^s-ri tot XO februari exposeren
Truasje Mu.X en Brigitte den Hartog in het
Broekerhuis- Truasje met aquareXXen en aen-.-
nieuwe serie ingekXeurde kinderetsen- Bri
gitte heefi een 4-taX aquareXXen-

=:=BRIDSEN==
Donderdag XX Januari start de bridgecursus
bedoeXd voor beginnende bridgers en diegenen
met enige kenna^s van het speX. Wie een keer
wiX komen kijkeh (gratis) is weXkom- Chaya
Sint, tel. X709.

==WEER faoEMEN IN BROEK==
EXke vrijdag sta^ ik op het Parkeerterrein
Vanaf XI,00 uur ket verse bXoemen en pXanten
Kora eens Xangs. f^arius v.d. Tas.

=̂=GEMEENTE ;di?QEK IN WATERLAND==
Op Xjanuari j.X. w^ het 23 jaar geXeden
dat de heer Wj^^Drijve£ in dienst trad bij
de gemeente Broek'ln'^aterland aXs onderwij-
zer aan de openbare basisqchooX "De Haven
rakkers". Dit ambtsjub^Xe\im wordt gevierd met
een receptie op donderdag^43 januari a.s.
vanaf X9.00 uur in""Het""B?^Rkerhuis"7~Beet-
einde X6 te -"^roek in Waterldnd. Een ieder is
weXkom om de heer Brijver ^n zijn gezin, met
het jubiXeum geXuk te wens^n'.

Het gemeentebestuur v^d Broek in WaterXanc

==VERDWIJNT DE OPPASCE,^TRALE?=:=
Mevr, D, LiXXo heeft jarenlang de oppascentra-
Xe gecoordineerd.^^Om teden^ van persoonXijke
aard ziet zij geen kans meer dit nobeXe werk
voort te zetten. De eppasc^ntraXe voorziet
nog steeds in een pehoefte en kan dus eigen-
Xijk niet zomaar "^.n het niers verdwijnen"!
Wij roepan hierdoor^j^egadigden op die het
werk wiXXen voortzetten. Wie zich geroepen
voaXt-n)eXt mevr. Lif^o, tel. X67X,

==GEVONDEN EN VERLOREN==
Gevonden een rode kinderbril, G.KouwenoordJx is nog een beperkt aantaX deeXname moge-

.^kheden op de maandagavond en op de donder*»-.
lagmiddag, InX. tel. 0^0-939883.

Broekermeerdijk 7j l^eX
VerXoren enn bruine he
Hage Weer, W. Drijv

X6OO.
i^dschoen op de

BuiB^iwa^eii..X7, X20X




