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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP

Inleveren kopij uiterlijk zondssavond
voorafgaande aan de verschijningsdatuB.

=AGENDA=

18jan NUT Internationale hulpverl.
20jan OUD PAPIER Havenrakkers
22jan EHBO Cursus reanimatie
22jan EHBO Herhalingscursus reanimatie
26jan KDS Prijzenavond in Zuiderwoude
25jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde
29jan EHBO Cursus reanimatie
30jan Plattelandsvrouwen Jaarvergadering

Ifeb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
8feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde

llfeb Uitdam Midwinterkoor
llfeb Raad van Kerken Oecumenische dienst

14feb N.C.V.B. Jaarfeest

15feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
15feb Plattelandsvr. Veilig Verkeer
17feb OUD PAPIER Havenrakkers
21feb Plattelandsvr. Uitstapje naar 5-uurshow
22feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde
22feb NUT Wim Vos zeven provincien
29feb Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
29f6b OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

Imrt Wereldgebedsdag
7mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde

13mrt NCVB Leefbaarder saraenleving
14mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
14mrt Plattelandsvr. R. Prins over Peking
15mrt Plattelandsvr. naar de operette
16mrt CUD PAPIER Havenrakkers
28mrt KPS jaarvergadering

Net Nut nodigt iedereen uit te komen naar een
uiterst boeiende avond over

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
op donderdag 18 januari om 20.00 uur in het
Broeker Huis.

De heer Jaap Dijkstra, directeur van de HIVOS
en voorzitter van de overkoepelende samenwer-
king tussen HIVOS, CEBEMO, ICCO en NOVIB, zal
een duidelijk beeId schetsen van de Neder-
landse ontwikkelingssamenwerking anno 1996.
Aandacht wordt geschonken aan achtergronden
en ontstaansgeschiedenis van de particuliere
organisaties en hun bestaansrecht.
Na de pauze is er een "vragenuurtje", tijdens
hetwelk vragen en opmerkingen aan de orde
kunnen komen, maar ook kritische vragen en
een pittige discussie welkom zijn.
Leden vrij entree, niet-leden slechts / 5.-.

==»yOONRUIMTE==

Voor tijdelijk vanaf half maart woonruimte
gezocht. Tel. 403 3470 b.g.g. 403 1808.

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

==OUD PAPIER HAVENRAKKB^Sg=

Zaterdag 20 januari wordt er weer OUD PAPIER
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 uur
begonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden, tijdig buiten zetten. Ook
vodden worden meegenomen. Bij voorbaat dank!!

==OGNCBRnr IN BROEK—

concerten op de zondagmiddag
Doordat de provincie Noord-Holland als be-
langrijkste subsidiegever plotsklaps de kr^
heeft dichtgedraaid is het helaas (voorlopig)
niet meer mogelijk de Broeker concerten in de
kerk van ons dorp voort te zetten.
Voor de organisatoren v^ deze concerten is
dit een heel spijtige ontwikkeling. Zij kun
nen en will en dan ook begrip vragen bij de
trouwe bezoekers.

In een binnenkort te houden vergadering zal
de organi sat ie zich bezinnen op wat haar te
doen staat met betrekking tot het vervolg op
zes jaar kamerconcerten in een luisterrijke
omgeving.
Het voor 21 januari a.s. geplande concert
door het Joseph Triebensee Ensemble komt
derhalve ook te vervallen.

==PLATTELANDSVR01MEN==

30 januari om 20.00 uur in het Weeshuis
JAARVmGADERING

Na het huishoudelijk gedeelte spelen we
gezellig bingo o.l.v. de heer Piet Blaauw.

=r=:AAN Al i P RRnFKFRSrs

Nu de recreatiever. het JUDO heeft afgestoten
wil Gym.ver. Sparta de mogelijkheid bieden
aan JUDO te doen. Wij nodi gen iedereen van 6
jaar e.o. uit om op 24 januari om 18.00 uur
naar de gymzaal te komen en daar kennis te
maken met JUDO en er een open les bij te
wonen. Degenen die al bekend zijn met JUDO
zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Er is een JUDOLBWAR aanwezig en bij genoeg
animo kan er een JUDO uur gestart worden.
Bij voldoende deel name kan er voor SENIOREN
ook een uur ingesteld worden.. Inl. Frits
Eckenhausen, tel. 403 1400.

==VERlJOREN=

op de Wagengouw op wo. 3 jan. een rode lange
muts met kwast, skiertjes enboompjes.
Jonne 01i e, tel. 403 1259.




