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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING JDE BROEf^JSR GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting
"De Broeker Gemeenschap'V^ rawo B.Blufpand-
Sinot, De Draai 38, telo 3120,

27okt

29okt
29okt

==AGENDA==

IJsclub Broek in Waterland: Leden-

vergadering (Concordia)
Jeugdhuis : film "Tocht door de hel"
IJsclub : Schaatsruilbeurs (SDOB-

kantine)
film "De vrolijke wereld
van Moeder de Gans"

Nut : Ned, Marionettentheater

Handwerkclub Zuiderwoude: Verkoping
toboVo Fanfarecorps

Broeker Koor: Uitvoering (Dorps-
huis Zuiderwoude)

Jeugdhuis : film "The Hell Drivers"
Jeugdhuis : film "Zorro, de wreker"
Feestavond bejaarden (Dorpshuis

. Zuiderwoude)
St, Maarten

Jeugdhuis; Band Vocation
Rommelmarkt (Broeker Huis)
Jeugdhuis : film "My fair lady"
NCVB : Dr, Schroder over de

plaats van het verpleeg-
huis in de raoderne

samenlevingo
"De Havenrakkers" (leer-
lingen) (Dorpshuis
Zuiderwoude)
"De Havenrakkers"

(ouders)(Dorpshuis
Zuiderwoude)

30okt Jeugdhuis

3nov
4nov

3nov

3nov

6nov
7nov

llnov

O2nov
12nov

13nov
l6nov

17nov Toneeluitv,

l8nov Toneeluitv.

===BEJAARDENCLUB "BROEK IN WATERLAND==

Onze soosmiddagen worden gehouden iedere
dinsdagraiddag van 1,30 uur tot 4,30 uur
in de Jeugdherberg,
U bent 60 jaar of ouder en nog geen lid?
Jammer! Want dan heeft u onze gezellige
soosmiddagen nog niet bezocht.
Nog niet kunnen profiteren van allerlei
plezierige en veelal leerzame en met een
gezamelijk etentje af te sluiten dag of
middagc
Ook niet kunnen genieten van door ons
te organiseren "voor elk wat wils" dagen
of avonden.

Of deelnemen aan boerenkool-, snert- of

Redaktie-adres mededelingenblad;
H,W» Eppenga, Buitenweeren .1,
telo 1^65o

rijstmaaltijdo
Dus: lid worden, want gezamelijk ple
zierige dingen meemakeh is goed voor uli
De Rotaryclub Amsterdam - Amsterdam Noord
nam het goede besluit, Ze nodigen alle
60- jarigen en ouderen, wonende in Broek,
Zuiderwoude en Uitdara, uit voor het bij-
wonen van een feestavond,

Deze avond wordt gehouden:
Maandag, 7 november 1977, 's avonds om
8 uur precies in het Dorpshuis te Zuider
woude,

De artiesten Bob Scholte, Rosita Tamara
en Adr, de Raaff, zullen een gevarieerd
programma brengen,
Toegang gratis,
Vervoer Broek-Dorpshuis is mogelijk,
Een busje vertrekt ora 7-15 uur vanaf het
parkeerterrein en om 7,20 vanaf "Broeker-
haven",

Vervoersdeelname opgeven tot uiterlijk
donderdag 3 november bij mevr. Buster of
mevr, Terpstra-van Zanen of A, Swart of
Ko Tuin of J, Nierop Sr,
Vervoersbijdrage f 1,— per persoon,

Het Bestuur,

==:VERKOPING ZUIDERWOUDE==
De handwerkclub ten bate van het Fanfare-
corps Zuiderwoude houdt een verkoping op
4 november aoS, 's middags van 2 tot 5 uur
en 's avonds na 8 uur, Kienen in het
Dorpshuis, Komt alien!!

==NUT-NIEUWS==:

Een operette-voorstelling in ons dorp!
V/at een pretenties! Ja,,,,, maar in
Amsterdam gaat men dan naar de stads-
schouwbufg, in Broek organi'seert het Nut
zoiets in "Concordia" op donderdag ^ iiov.
aoS, Aanvang 20,30 uur,
Het Nederlands Marionetten Theater van

Joost Brugman presenteert u dan:
"DIE LUSTIGE WITWE"

van Franz Lehar

2/ O o Zi o



(vervolg NUT-NIEUWS)o
Een beetje klein met poppen, zult u
zeggeno Gelijk heeft u,daarom moet u er
ook tijdig bij zijn, anders ziet u nog
mindePo

Kaarten bij Wo Drijver, Buitenweeren 17?
telo 1201o Alleen veer leden t/m vrijdag
28 oktcbePo
Daarna ook voor niet-ledeno Kaarten voor
niet-leden kosten f 5?— popo
KAARTEN A F H A L E N ! !

=r:=ROMMELMARKT==

Fanfare-orkest "Jeugd Doet Leven" uit
Euiderwoude organiseert op zaterdag
12 november aoSo een grootse rommel-
antiek-boeken- en handwerkmarkt, in het
Broekerhuis aan het Leeteinde®
De markt begint ora 10 uur 's morgens en
wie vroeg komt heeft de meeste keuso Op
de markt kunt u al cadeau-inkopen doen
voor de komende feestdagen tegen zeer
billijke prijzeno Op de markt zal ook eeh
informatietent zijn ingericht waar een
deskundige op dit gebied u gaarne alle
informatie over fanfaremuziek kan geveno
Hierbij behoort ook een tentoonstelling
van rauziekinstrumenten die in de fanfare
gebruikt worden-
Komt u alien! V/ij rekenen op evenveel be—
langstelling als bij ons vorig geprgani-
seerde evenemeht nolo het drumbandfesti-
val op het SDOB-terrein in april jolo
Wogmaals, wij rekenen op uy de koffie -
is klaar!

Het Bestuur

. ==SCHAKEN==
Schaakliefhebbers kunnen voortaan donder—
dagavond vanaf 8 uur terecht in het
jeugdhuiso Bij voldoende belangstelling
zal een onderlinge korapetitie worden ge-
speeldo Schakers en schaaksters die over
onvoldoende tijd beschikken regelmatig
te komen, zijn welkom om een gezellig-
leidspartij te spelen® Men wordt ver-
zocht schaakmateriaal (bord, stukken,
clok) mee te nemen, noodzakelijk is dit
echter niet®

Voor informatie: Jo Poolman,
Molengouw 8, telol850

==OUDERCOMMISSIE KLEUTERVREUGD==
.n de oudercommissie van de openbare
cleuterschool "Kleutervreugd" zijn de
:aken als volgt verdeeld:
foorzot : FoLo Timmerman, Molengouw 46

Broek in Waterland, telo1348
SecroesserMevro MoC® Koornneef, Do.rps-

straat 4?, Z*woude, telol8l5
'ennomr®: Mevr® Yo Schuurraan, Broekermeer

dijk 19, Landsmeer, tel® 1946
id ! Chro Klein, Aandammergouw 5a,

Z'woude, telo 3024o
id : Mevr.o L® Tjeertes, De Breeck 9,

Broek in Waterland, telol8l9
idCadVo);Mevro EoM® de Lange (hoofd-

leidster), Mercuriusweg 3^6,
Purmerend, telo02990-2?110«

idCadVo):Mevro AoAo.van Rees, Leonard
Springerlaan 55? Haarlem,
telo 023-3356120 Per 1jan78:

.681..Broek.. in, W®.

==TONEELUITVOERING "DE HAVENRAKKERS
Op vrijdag lb november aoS® om 20o00 uu
wordt in het Dorpshuis te Zuiderwoude
voor ouders en belangstellenden het
toneelstuk

"DE ZEVEN DRUPPELS"
opgevoerd door leerkrachten en ouders
van de lagere school "De Havenrakkers"o
Kaarten a f 3?— vanaf 3I oktober ver-
krijgbaar bij:
Jo Kurk, Nieuwland 15, tel« 1552®
JoRo van Eekelen, De Draai 9, telo1790
en eventueel aan de zaal vanaf 19o30uo

==:BIJEENKOMST NIEUWE BEWONERS==
Op 10 november aoS zal in "Concordia"
's avonds om 20®30 uur een bijeenkomst

met de nieuwe dorpsbewoners worden ge-
houden® Een ieder zal hiervoor persoon-
lijk een uitnodiging ontvangen® Mocht
u om de een of andere reden geen uit
nodiging ontvangen, dan toch bent u van
harte welkom®

==ADVERTENTIES==

Dansen in "Concordia"®
Op zaterdag 5 november a.s® m®m„v.

de band "Plus Minus" t®g®v® ons

een-jarig bestaan dus®®.®.®
Toegang gratis®
Aanvang 20.00 uur®

Roza en Bob .

TE;koop
Woonark, 16 m® lang® Betonnen casco®

woonkamer en keuken
2 slaapkamers
badcel met toilet

Op het land: schuur®

Direkt te aanvaarden®

Te. bevragen bij; V/o van Dam,
Broekermeerdijk
toO® 35
tel®: 02903-1672
(na 18®00 uur)

==BURGERLIJKE STAND==
Ondertr®; Huiberts. Gerrit^ oud 2? jaar

en: Vlug," Hillegonda Gezina,
oud '23 jaar®
Kok, Everardus Johannes Maria
oud 23 jaar en: Rietkerk, Ida

____ oud 20 jaar.

==MEDEDELINGEN==:

1e donderdag van de maand
wetswinkel ] •
2O0OO — 2I0OO uur ;
Wi;jkgebQuw Groene Kruis

GEZINS- EN BEJAARDENHULP. ..
Leidster: Mevr® M®de Graaf-Back,
De Erven I8, tel. I716®
Spreekuur iedere werkdag van 8®30 -
9o30 uur® ^

SPREUK VAN DE WEEK:

Mario-NUT-tentheater I


