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BROEKER GEMEENSCHAP

Secretariaat STIcmiN^edmitE^gl^eei^i^i^ag^:
"De Broeker Gemeenschap", Mevr.B.Bluf- Mevr.A.Drijver-Hoogland, Buiten-
pand-Sinot, Be Draai 3o,_,tel._g20.^ weeren^l7i_tel.^l201.

1==AGENDA==

a3 okt : Jeugdhuis;Band Alpha + Disco
i G 2000

Fanfare Zuiderwoude:Brassband
Arti et religini.

il3 okt

il5 okt :
I

115 okt :
i

i

jl7 okt:
I

17 okt :

18 okt :
20 okt :

25 okt

over Waterland door de hr.Bo-
hemenC'/eeshuis Monnickendam)
N.C.V.B.: de hr.Lam over:
Mess ammin. ~
Jaarvergadering IJsclub Broek
in Waterland. -

Broeker Vrouwencafe: Cafeavond|het Fanfarecorps Zuiderwoude het gebruxk-
Jeugdhuis: Disco ilijke winterconcert in het Dorpshuis te •.
Plattelandsvrouwen:gezaraenlijk4Zuiderwoude.
avond met M'dam:Brugman*s Pop-i==:= ===
pentheater.CVer.geb. M'dam) j == JEUGDHUIS:BAND EN DISCO=:=
Broeker VrouwencafI :Theraaavond i zaterdag 13 okt. zal er weer een be-

igin gemaakt worden met deaktiviteiten
izoals U in het programma kunt zien. Deae
Iavond wordt er weer een band verwacht en
!zal ter afv/isseling Disco 2000 ( de Disco
Ivan de touwtrekkers), de pauzes ppvullen.
IMocht dit in de sraaak vallen, dan zullen
ier meer van deze avonden gepland v/orden.
Isven al een vroegtijdig bericht:"Marken"
korat 24 nov. a.s. Voor beide avonden:
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Jeugdhuis: Disco
NUT "Broekers voor Broekers"
Jeugdhuis "Band Little Stars"
Fanfare Zuiderwoude:concert
Grote Kerk te Edam.-
Jeugdhuis:: Stijldansen jong en
oud.
Jeugdhuis: Disco
NUT : Diaavond over tuin en
tuinaanleg. • • ; g^gnvang 20.00 uur.
N.C.V.B. Mevr.Voogd over Henseh-___
dieck.

Fanfare Zuiderwoude wintercon-\
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l8 dec
22 dec

29 dec
1 jan

cert-, Dorpshuis Zuiderwoude.
Jeugdhuis:* Disco + band uit
Marken
Plattelandsvrouwen: Koek ver-
gulden met mevr.Jaburg
Jeugdhuis: Sinterklaasavond
Algemeen Belang: 60 jaar, to-
neelavond,Dorpshuis, Z'woude.

f ==FANFARECORPS "ZUIDERV/OUDE"==
i Zaterdag 13 okt. a*s« orn 20.00 uur zal
iin het Dorpshuis te Zuiderwoude de lande-
jlijk. bekendheid hebbende Brassband "Arti

Religioni" uit Haarlem o.l.y. de hr.
K.D.S. ledenvergaderingjBrand-jJ. Schut, een concert verzorgen t.b.v. .
weerkazerne. i^et Fanfarecorps Zuiderwoude. Dit op
Plattelandsvrouv/en :Sen avond ihoog pei.1 staande orkest is zeker H be-

.langstelling waard.
IZaterdag 3 nov. a.s. om 20.00 uur in de
iGrote Kerk te Edam, werkt het Fanfare-
corps Zuiderwoude mee aan een gezamenlijk

;concert met het Kon. Edams Fanfarecorps.
Za'terdag 24 nov. a.s. 6m 20.00 uur geeft

==GEVONDEN==

iln het jeugdhuis is op 4.okt. een lange
•loden ,jas blijven hangen. U kunt hem
ihalen bij Mevr. Koster, Buitenweeren l4.

! ==IJSGLUB==

'Op woensdag 17 okt. a.s. om 20.00 uur
, . , iwordt in Het Broeker Huis de jaarlijkseneelavond,Dorpshuis, 2 woude. , ledenvergadering van de ijsolub

Jeugdhuis: Band "Seventy nBroek in Waterland" gehouden. Op deze
N.C.V.B. "Kerstavond" Ivergadering zullen ondermeer in het kader
Jeugdhuis* Styldansen voor jon^ nieuwe verenigingsrecht stat^i^®^
en oud. iorden vastgesteld. Dit is ook Dii. gelegen-
Jeugdhuis: Disco jheid .om kritiek te spuien of suggesties
Jeugdhuis: Disco ;te doen aangaande alle mogelijke zaken
Plattelandsvrouwen: Kerstprogrmet de ijsclub verband houden.
Jeugdhuis: Kerstbal | jb.Blakbprn,secr.
Jeugdhuis: .Oude ja^sbal [==:=
Nieuwjaarsbal voor johg en budi
in het Jeugdhuis. \



==UNICEF==

Vanaf 15 okt. zijn de bekende Unicef
kaartsh weer verkrijgbaar•
Mfni-kaartjes a f 0.50
W^nskaarten a / 1.10
Agenda's a / 15.50
De artikelenreeks is verder uitgebreid
met o.a. een foioboek, puzzel, lees- en
spelletjesboek, T-shirts, enz., enz. te
veei om op te noeraen.
Kpm daarom zelf kijken en kopen en steun
juist nu in het jaar van het kind, het
Kinderfonds der Verenigde Naties.
Mevr. J.C. Eppenga.v.d.Ploeg, Buiten-
weeren 1, tel. 1^65.

=:=HET BROEKER VPvOUWBNCAFE==

Op 25 okt. verzorgen we weer een thema-
g^vond. Deze avond zal worden ingeleid
door de dames A.Kesselasir en F.Postma.
Door hun beider werkzaamheden worden ze
dagelijks gecbhfronteerd met vragenen
prbbleraen rond abortus en sterilisatie.
Onderwerpen waarover we allemaal wel eens antiek glas-hftrdh. kozijnen
liagedacht hebben, waarover we ook alle- thermop. beglazing. Luxe sanitair en
niaal zo onze eigen ideeen zullen he zonwering. Het gehele huis gestoffeerd.
Nu kunnen we daarover eens van gedachten Vraagprijs f 420.000,—
wisselen, eens verder op deze onderwerpenn^^^ Draai 46, Broek in W, tel. 5085.
^ngaaji. Tot ziens. Aanvang 20.15 uUr en
denk 6m de cafl-avond op I8 oktober.
Contact-adrestAnneke de Haan-V/iedemeyer,

Nieuv/land 5, tel 1695.

==:JOMGDIEREN KEURING=:= .. ..

Zaterdag j.l. bevolkte de schuur van T.V/ •
Bruyn- weer een record aantal jonge konijn-
en. Een aantal van l48 stuks ( 50 meer)
w^arvoor een tweede keurmeester gecon-
tracteerd moest worden. Deze heren de
Maar en Remeyer Sr. hadden v/eer een vol-
ledige zware dagtaak. Het geheel gaf een
goede kwaliteit te zien en dat belooft wat
vpor de december-tentoonstelling.
Maar zowel bij de afd. jeugd als seniorenn
kqnden er maar 5 als winnaar uit de bus
kdmen. Afd. jeugd: 1. Cor Slagf 2. Peter
Schurink; 5. Nico Smit. Afd.senioren:
1. Christa van Schaik; 2. Gerard van Zaa-
nen; 5. Bart Brouwer. Met hun raspective-
li;.ke dieren natuurlijk. Een zeer geslaag-
de dag, v/aarbij best nog wat belangstel„
lenden hadden gekund.

Maja Schoon, seer.

= =:OPROEP = = ,

Het verzorgingstehuis "Broekerhaven", De
Draai 7, Broek in Waterland vraagt voor
de vervulling van slaapdiensten in part-
time verband, dames. Bij voorkeur met
enige ervaring in bejaarden verzorging.
Salaris nader overeen te komen.

Sollicitaties te richten aan de secreta-
ris van het bestuurrA.G.Plomp, Oosteinde
8, tel. 1685.

r ==SPSEtJK •\ !
\

I Een agenda ra^t veel muziek |
I en een praatje tegeh de encycliek.

==MOOI GEDAAN=:=

De collecte van het Prinses Beatrix-
fonds heeft f 769,60 opgebracht.

"Gevers en collectrices alien hartelijk
bedankt.

==PLAT?ELANDSVROUWEN=:=

Maandag 15 oktober, aanvang 20»00 uur,
V/eeshuis te Monnickendam^

Een avond over "V/aterland"» De heer

Bohemen laat ons dia*s zien van unieke
plekjes in de dorpen en vertelt over
het heden en verleden#

==TEJCOOP==:
Voor een snelle beslisser, prachtige
woonhuis met garage, bouwjaar 1976. 2
Ind. hal-toilet-gajag-kast-living-65in -
open haard-grote keuken en bijkeuken
alles met,plavuizen. Tuin aan water met
blijvend vrij.uitzicht. 5 sl.kamers-
luxe badkamer met 2 tbilet-gr.zolder.
Het gehele huis betimm. plafonds, hardh

MEDEDBLINGEN=:

¥ibliothee"k
Bibliotheek geopend:
maandag

donderdag

15.30 - 16.50 uur
19.00 - 20.50 uur

: 19.00 - 20.50 uur

I GEZINS- EH BEJAARDENHULP , j
•; Leidster: Mevr. M. de Graaf-Back 5
I De Erven I8, tel. I7I6 |
• 'Spreekuur iedere werkdag van ?
i ^*30 •9.t.3Q- wy* - *

; ie donderdag van de maand: j
' wetswinkel
\ 20.00 - 21.00 uur |
\ Wijkgebouw Groene \

•" algMeen 'maats¥£/ii¥":^ * j
i Maatschappelijk werkster: J
! Hevr. M. V/eeber " j

Spreekuur Uitdara, Zuidery/oude, j
Broek in Waterland: elke vrijdag ^

\ van I2.OO-I5.OO uur in het Groene j
: Kruisgebouv/, Nieuwland 22,tel.1255. i
i Op werkdagen van 10.00-12.00 uur j
• tel.

j OPPASCENTRALE .
. Voor een oppas 's avonds of in de
• schoolvakanties, ook voor overdag,
. kunt u bellen naar mevr.ICruidenier
! Molengouw bij 43, tel. l|656.
• V/ilt u tijdig uw oppas bestellen?
• U bent verplicht de meisjes naar
! huis te brengen.

STICHTING OVERBLIJF

• Ma.,di.,do.,vr, overblijven van
J12.00 - 15.30 uur.
^Inlichtingenrl.Klijn tel. 1984.


