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BROEKER GEMEENSCHAP
oaGAAN VAN DE STICHTING BROHKHR GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap", Mevr«, B.Bluf- Mevr. A, Driover-Hoogland, Buiten-
pand-Sinot, De Draai 38, tel. 3120 weeren 17t tel. 1201.

25 okt

25 okt
27 okt

2 nov

nov

nov

nov

nov

==AGENDA== I
Plattelandsvrouwen:gezamenlijk|
e avond met M*dam:Brugmans popj.
pentheater.(Ver.geb, M'dam) |
Broeker Vrouwencafe:Theraaavond j
Jeugdhuis: "Disco • j
NUT "Broekers voor Broekers" i
Jeugdhuis "Band Little Stars" j
Fanfare Zuiderwoude: concert j
Grote Kerk te Edam |
Kontakt avond nieuwe bewoners

Jeugdhuis: Stijldansen voor
jong en oud
Jeugdhuis: Disco
Sint Maarten

NUT: Dia avond over tuin en

tuinaanleg.
N.C.V.B. Mevr. Voogd over Hens-'
endieck

Sinterklaas intocht

==AGENDA RAADSVERGADERpTG==
' (30 oktoqei* 1979)

1. Opening'
2. Notulen

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Verslaglegging vergaderingen ge-
raeenscha|)pelijke regelingen e.d.

5« Beschikbaarstelling krediet uit-
voering verkeersmaatregelen.

6. Vestigen recht van opstal voor het
leggen van een rioolv/aterpersleiding

7. Wijziging bezoldigingsverordening _
8. Voorbereidingsbesluit ten behoeve

van de aanleg van een fietspad tus-
sen Monnickendam en Marken langs
de V/aterlandse Zeedijk,

9* Rondvraag
10. Sluiting

' ==KONTAKTAVOND NIEUWE BEWONERS==

10* nov
11 nov

15 nov

21 nov

2k nov
2k nov

2k nov

29 nov

Fanfare Zuiderv/oude wintercon-Dinadag 6 nov. a.s. om 20-.30 uur wordt
cert, Dorpshuis Zuiderwoude
Jeugdhuis: Disco + band uit
Marken

Plattelandsvrouwen: Koek ver-

gulden met mevr. Jaburg
Jeugdhuis: Sinterklaasavond
Algenieen Belang: 60 jaar, to-
neelavond,Dorpshuis Z'woude
Jeugdhuis:Band "Seventy Sight"
N.C.V.B. "Kerstavond"

in het Broeker Huis een kontakt avond
gehouden voor die bewoners, die nog
niet zo lang in onze gemeente woonachtig
zijn. Mochten er nog mensen zijn die
\irel voor een uitnodiging in aanmerki ng
komen, maar deze onverhoopt niet heb
ben ontvangen, dan worden zij bij -deze

alsnog uitgenodigd.
Bestuur Broeker Gemeenschap.

==BIBLIOTHEM== -

Maandag 22 okt. j.l. heeft de prijsuit-
reiking vaii de kleur- en rebuswedstrijd
in het kader van d.e kinderboekenweek
plaats gevonden. De volgende kinderen
hebben gewonnen:

dec

dec

8 dec
12 dec

1^ t/m 16 dec : Tentoonstelling K.D.S.
Jeugdhuis: Stijldansen voor
jong en oud
Jeugdhuis: Disco
Jeugdhuis: Disco,
Plattelandsvrouwen:Kerstprogr.
Jeugdhuis: Kerstbal
Jeugdhuis: Oudejaarsbal
Nieuwjaarsbal voor jong en oud

1 in het Jeugdhuis. •

I • ==VAN HET- GEMEENTEBESTUUR==
i

I Spreekuur Burgeraeenster en' V/ethouders*
j Tijdens het op raaandag 5 november a.'sw
i te houden maandelijks spreekuur zal va^
• af 19*00 uur wthouder R.H.Kingma zit-
j ting hebben.

1^ dec

15 dec
16 dec
18 dec
22 dec

29 dec
1 jan

A-,5 en 6 jarigen 1.
2.

7,8 en 9 jarigen 1.
2.

10,11 en 12

Tjeerd van El ;
Maaike Vermeulen j
Stephanie Kruide nieij
Ritsaart V.Montfrans 1

1

3* V/§ndy Karamin^a i
3« Caty Langendijk |
1. Esther Batelasm - j
2. Rene van Eekelen
2. Onno Dirijver
3. Annelies Groot j



==MEDEDELINGEN RECREATIEVER== i ==:HATIONALE JEUGD COLLECTE== j

Het bestuur (afd. judo) deelt raee, dat jCe collecte yoor het nationale jeugdfonds;
nieuv/e- en oudleden van harte welkom ibeter bekend als de aktie Jantje Beton, |
zijn cm enige lessen gratis bij te wonen,staat v/eer voor de deur en v/el van 29 j

er e»v«t« veel belangstelling isjokt. t*e*m« ^ nov» a«s« Het bestuur van |
voor karate, kunnen daar ook lessen in jhet Jeugdhuis rekent op uw aller mede- |
gegeven v/orden. Be lessen vinden plaats Iwerking, v/ant mede door een zeer grote
in de Oude Lagere School aan het Room- jgift van het Nationale Jeugdfonds is het 1
einde op vrijdag van 16.15 - 19.15 uur. ;mogelijk geworden het nieuwe jeugdhuis
Kom eens langs ora te kijken of doe ge- ;te realiseren. Zij lieten ons niet in de
lijk eens mee. Graag tot ziens. jsteek, laten v/ij hen niet in de steek

Het bestuur. llaten, v;ant de aktie Jantje Beton is een
___ === jaktie ora v/arm voor te lopen, juist in

=:=KLEINDIERSPORT- *JQHRNAAL== het jaar van het kind,
, • i Bestuur van het Jeugdhuis.

Abusievelijk stond de vorige keer yer- |___ ____
meld dat de tweede pri js van Jongdieren j __j»jUT==:
dag door Peter S. gex^onnen was. Dit muzikaal zijn dTTroekers eigenlijk?
moest zijn Corne Houtman, &e wie ere ^atuurlijk bent u zo nieuwsgierig dat te
toekomt! Vender braohten W13 LiHen weten. Kom dan VBIJDAG 2 MOVEMBEB
se leden dit weekeind een bezoek aan de KERK. Onder het motto
"Gooilandshoij" te Hilversum. aar w^en voor Broekers" presenteer.t een;
ruim 3500 dieren aanwezig en zij vulden , dorpsgenoten u een muzikale
een vrolijke en k(l)eurig aangeklede Hedewerkers: Gerrit Luitjes en Henk
show in de grote j^pohal. Wooldrik; Anneke en Joost Kesselaar;Ans
Onze inzendingen sloepn in dit grote g„ ^g^^^ Dalen; De Heco-^
geheel beslist geen flater. Fraaie oupsf jeugd doet Leven; Broeker Muziek 7^
werden door A.Houtman, Jb.Kaspers en _ fensemble; Geraend Zangkoor Broek inHater-
Comb. Bossohieter/de Jong mee naar huis fCabaret der Lage Landen.
gebraoht, pwonnen door hun rep. 20.00 uur. Kerk open: 19.15 uur.
en. De spits van het losgebarsten ten- : uit.sluitend- . A ^-P gavoa Kaarten voor niet-leden; uitsluitend
toonstellings gebeuren is er af. SAVOA-
Amsterdam is de Volgende kandidaat.
Mocht er onder de leden nog interesse
bestaan om ook hun dieren daar te shov/-

==MET DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS==

en, dan kunnen vraagprogramma's nog SNElHiermede bedanken wij alien, vooral de
op het secretariaat afgehaald worden, vrijwillige brandv/eermensen die ons zo
want 50 okt, a.s. sluit de inschrijvingejsnel hebben geholpen bij de opkoraende
Verder gaan div. vogelleden hun dieren prand in ons huis. Mede door inzetten
showen in de Koningszaal van Art is, waaii^an hun materiaal is veel schade voor
"Exotika *79" haar jubileum TT. houdt. (kns voorkomen.
Dit gaat gebeuren van 31 okt. t/ra knov, Fam. Diebels, de Draai ^6
a.s. Een leuke bijkomstigheid is het ]==== ="
•feit dat de fraai aangelegde vijver al- j ==TEHUIS GEZOCHT VOOR KATERS==
daar gevuld gaat worden met siereendjes i toenemende allergisohe reactie ^
ui onze verenig ng. seer. I'̂ jn wij gedwongen een nieuw "thuis" te

_ J I ioeken voor Tom en Ollie; 2 gecastreerde
==ALGEMEEN BELANG 60 JAAR== ^ater-broert jes, ^evlekt , die

:— net uitstekend met elkaar kunnen vinden.

Ter gelegenheid van dit feit zal tijdens v/ij willen ze absoluut niet van elkaar
een feestavond voor de leden op 1 dec. ^cheidenl V/ie v/il graag deze 3 jaar oude
a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis te katers opnemen? Tom en Carry Gulikers
Zuiderwoude, door de toneelgroep Zuideinde 5, tel. 1485 (*s avonds bellen)
"Steinvoort" worden opgevoerd het van :|:=:== ====
de T.V. bekende toneelstuk; ; ==:CONCERT TE EDAH==
"HET HEHELBED", door Jan de Hartog. i ^ ^ ^ nn v,
Na afloop zal de dansmuziek worden ver-f^tpdag 3 pv.ps. om 2pp up p p
zorgd door het Duo Schmidt. "L
Een beperkt aantal plaatsen is besohik-"Zuidpwope" mee aam eem gpamen-
baar voor belangstellenden geen leden concert met het Koninkliak Edams
zijnde k f 6.- per persoon. fanfarecorps.
Op onderstaande adressen kunt U een toe-j _ cmstrn—
gangsbev/ijs laten reserveren: j ^ ——
Broek in V/aterland: Qeboren; Ester, dochter van D.Klok en
J. Bakker - Hellingv/eg 20 - tel. I8OO i v/, Oskam.
S. Boschma - Nieuv/land 2 - tel. 1358 dverleden; V/illem Euwe, echtgenoot van
T. Sluiters - Galggouv/ 12 - tel.1442 E, Dijkman.
Zuiderwoude;

P. Klein - Dijkeinde 2 - tel. I618 !
F.L. Neperus - Aandamraergouv/ 5 - tel. 1312
Pitdam ^ j
Mevr. C. Meijn - Dorpsstr. 25 - tel.316^1

== SFREUK VAN DE V/EEK==

Broekers voor Broekers heel goed
Ontferraen zich over 2 katers als

't moet.


