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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING JDE BROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting
**De Broeker Gemeenschap", mWoBoBlufpand-
Sinot, Be Draai 3S, telT 3120

==AGENDA==

26nov Intocht St.
26nov Jeugdhuis i

27nov Jeugdhuis

3dec Jeugdhuis

9 t/m lldec

1 ifdec NCVB

Nicolaas

film Halle Mary -
Linke Harry
film "De zoon van Robin

Hood"

28nov Vergadering schoolraad (ooloSo "De
Havenrakkers")
film "De wereld van de

lach"
Kleindiersportvereni-r-
ging; Tentoonstelling
Kerstavond

19dec Volkskerstzang (NoHo Kerk)
22dec Plattelandsvrouwen; Kerstavondo

lOjan Tennisvero: Jaarvergadering (Con-
cordia)

/^^jan Nut : fara, Hoekmeijer over:
"Zeezeilen"

17jan Plattelandsvrouwen: Jaarvergadering
met kienen

l8jan NCVB : Stichting "De akker in
de wereld"

28jan IJsclub : Midwinterdansfestijn
(Concordia)

iffeb Jeugddienst NoHoKerk: DsoToornvliet
raomoV» Holy Sound

13feb Vergadering Schoolraad (ooloSo "De
Havenrakkers")

13feb Plattelandsvrouwen: Een av9nd over
tin, door de fao Loch
en Tollenaar

15feb NCVB : Jaarfeest: Jaap Groen
over "Wandeling door
Waterland"

l6feb Nut : Mro DoBoWo Postma
15nirt Plattelandsvrouwen: Mevro Fijn over

het werk van een ste

wardess

15mrt NCVB ; de heer AoMo ten Hoeve
"Toelichting op de
Mattheiis Passion"

l6mrt Nut : JoFo den Tonkelaar

SPREUK VAN DE WEEK:

jEen Spaanse verrassing deze keer
'verpakt in Hollands winterweerl

Redaktie-adres mededelingenblad;
HoWo Eppenga, Buitenweeren 1,
telo 1^65<»

==INTOCHT ST, NICOLAAS=:=

Zaterdag 26 november a-So ^1 StoNicolaas'
met zijn Pieten Broek in Vifaterland met
een bezoek verereno

De aankomst is bepaald om 11«00 uur bij
de loswal aan de Eilandwego Vanaf 10o30
uur zal het fanfarekorps "Zuiderwoude"
de wachtenden in de juiste stemming pro-
beren te brengen.
Nadat Sto Nicolaas met zijn gevolg voet
aan wal heeft gezet, zal hij zich te
paard naar het oude gemeentehuis begeven
via de Corn# Roelestraat-DroCoBakker-
straat-Zuideinde-Eilandweg-EIO-Dorps-
straat-Havenrak-Kerkplein# Cm 11 #30
uur zal de Goedheiligman worden toege-
sproken door de loco-burgemeester van
Broek in Waterland# Via Rooraeinde en

Leeteinde zal de stoet zich naar het

Broeker Huis begeven, alwaar voor alle
kinderen gelegenheid zal zijn StoNico-
laas te begroeten# Het geheel zal hh
12oif5 geeindigd zijn#

==VAN BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS==:

Burgemeester en wethouders van Broek in
V/aterland maken hierbij bekend, dat de
begroting voor het dienstjaar 1978 ter
gemeente-secretarie, afd# Financien,
De Erven 2, voor een ieder ter inzage
ligto

loVom^ de verjaardag van Sint Nicolaas
op 5 december, zal het spreekuur van
Boen Wo van die dag, verschoven worden
naar dinsdag 6 december#

==OPENSTELLING ONTVANGKANTOOR

PURMEREND==

Het ontvangkantoor der directe belas-
tingen en accijnzen te Purmerend zal met
ingang van heden zijn geopend op alle
werkdagen van 8#30-12#30 uur en van
13o30-15o00 uur# (vervolg ZoOoZo)



(vervol^ OPENSTELLING ONTVANGKANTOOR)
Dit geldt zowel voor het verrichten van
betalingen alsmede voor het verkrijgen
van inlichtingeno

==INLEVEREN VAN KOPY==

Het wil nog wel eens voorkomen dat de
sekretaresse van de Stichting "De Broeker
Gemeenschap" kopy krijgt toegezonden ter
publicatie in het mededelingenblado
Wij verzoeken u vriendelijk uw kopy in te
leveren op het redaktie-adres Buiten-
weeren 1o Telefonische mededelingen of
inlichtingen nitsluitend op nummer 1^65
Bij geen gehoor nummer I763 (Anneke
Kesselaar)o

==IJSCLUB==

Op zondagmorgen 11 december gaat de ijs-
club weer met een bus naar de Jaap Eden-
kunstijsbaano De bus vertrekt om 9«00 uur
bij de Rabo-banko. Opgave voor .deeiname
uiterlijk 4 december bij" een de^r bestuurs-
ledeno Havenrakkers kunnen dit op school :
doeno Vereisten: minimaal 10 jaar jong eh
lid zijn van de ijsclubo

Het" ijsclubbestuur verzoekt de mehsen,
die hoten en/of meerpaleh langs hat Ha-
venr^ hebben liggen respo staan, vrien-;
delijk doch dringend deze voor 15 decem- ;
ber te verwijdereno Zonodig willen wij u;
een handje helpen.

Op zaterdagavond 28 januari 1978 organi-i
seert de ijsclub weer een midwinterdans-;
festijn in Concoria momoVo de groep
"Papillon"o'

•.==VOLKSDANSEN== •

Wist u dat volksdansen een leuke vorm vaii
lichamelijke inspanning en gee'stelijke
ontspanning is?
Ook voor manhen!!!!

Wie heeft er zin om mee te doen, iedere
maandagavond voor een tientje per maahd, i
Liefst pareno
Bel dan: 02905-1925? mevr;AcWoPronk-Craje

•.•.==WELFARE=-.-....

De verkoop van het welfarewerk was een
groot success Alle kopers hartelijk dank
het bestuur van het Groene Kruisgebouw
voor de gastvrijheid, en een ieder die
geholpen heeft tot het slagen van de
verkoopo
De sprei is gevallen op lotnro 19^5 en
gewonnen door Johan Slagto

Dames Welfare Broek in Wo

==BURGERLIJKE STAHD=i=

leboren: Merijn en Ivo^ zoons'~van
HoSo VodoVeer en Jo Roede

Baukje Alberdina, dochter van
HoAoDorresteiJn eh FoVodoHdek
Sonja, dochter van-CoZohneyeld

. en Do Splinter

==ROMMELMARKT==

De rommelmarkt van Jeugd doet Leven
was een succeso Er kwamen veel be-

zoekers en veel koperso Dit alles hiel]
mee om de markt op een succes te doen
uitlopeno
Dank u wel, allemaalo
Nu de uitslag van de verloting:
I0 De sprei werd gewonnen door mevro

Houtman uit Broek in Waterland

2o In de glazenpot met erwten zaten er
540O0 Jeanette de Gier won het leuke
vloerkleedo Het door haar geraden
aantal was 5333•

Gefeliciteerd met de gewonnen prijzen!
Tenslotte willen we alle medewerkers
hartelijk danken en in het bijzonder
de heer en mevrouw Maasland die ons op
een geweldige manier hebben bijgestaan,
bij de opzet en uitvoer van onze plan-

Het bestuuro

==ADVERTENTIES==

S t N i c o .1 a. a s... f ..e e s t
Wie komt er op het verjaardags-
feest dat wij geven ter ere van
Sto Nicolaas?

Sto Nicolaas zelf is opk uitge-
nodigdo
Tevens wordt er voor Jullie een .
eigen programme verzorgd met Ooa,
poppenkast, goqchelen etCo
Toegankelijk voor .kinderen van
5 t/m 8 .jaar,
Toegangspri.js / 7%50 per kind
Het feest zal worden gphouden op
4 deceraber aoSo en begint om 2 uuro
Na afloop heeft Sto Niqolaas voor
iedereen een leuke verrassingo

- Opgeven tot uiterli.jk .5 december
aoSo bij cafe-restaurant "Concordia"
Telo 12060

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek geopend:
maandag : 15»45 - I6o50 uuro

19o00 2O0OO uur

donderdag : 19o3P - 20o50 uuro

Roomeinde 3«

GEZINS- EM BEJAARDEMHULP

Leidster: Mevr, Mode Graaf-Back,
De Erven 1.8,. telo I7I-60 -
Spreekuur iedere werkdag van 8o50 -
9o5.0 uuro , ;

PIET aan huis?

Inlichtingen bij postbode van Vuure,j
telo 02902-1647o I

1e donderdag van.de maand:
wetswinkell .
20«00 - 2I0OO uur . .

Wijkgebouw Groene KruiSo

Bloemen bestellen??

" A r o s a " bellen!!
Galggouw 28, Brpek in. Waterland,
telo 1684 bogogo 020-731524o


