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zj| BROEKER GEMEENSCHAP
OR0AAN VAN DE STICHTING JDE. BROEKHR GEMEENSCHAP''

Secretao'iaat Stichting **De Broeker Kedactie adres raededelingenblad;
Gemeenachap", mevr. B* Blufpand*>Sinot« Mevr. A« Drijver-Hoogland»
Be Draai 33, tel. 3120 Buitenweeren 17, tel. 1201.
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==ArENDA==

Fanfare Zuiderwoude: Jubileumcphcert"
Fanfare Zuiderwoude: Feceptle
Ottdpapier ophalen
Greene Kruis:Buitengextf. Ledenverg.
Sintmaarten

S.D.O.B.: Jaeu?vergadering
N.C.V.B.: Be kleine zusters van Jezus

Begeleidings comm. Beschermd Borpsgez
Vrouwencafe: V/erk-cafe avond
IJsclub: Jaap Edenbaan
Plattelandsvr,:Notaris Uyt den Bogaard
Havenrakkers;Toneel voor leerlingen
Havenrakkers:Toneel voor ouders *

Sinterklaas intocht

Raadsvergadering
NUT: dia avond V/aterlsind

IJsclub: Schaatsruilbeurs

Vrouv/encafe: Thema avond l/ESKSN...
N.C.V.B.: Kerstfeest

Plattelandsvrouwen: Kerst avond
en 21dec K.B.S.:Tentoonstelling
Raadsvergadering
S.B.6.B.: Medev/rkers avond
N.C.V.B.:J. ten Hove, journalist
Tracht: In de holte van je arm
Tracht: In de holte V£in je arm
Plattelandsvrouwen: Jaarvergadering
NUT: Musike Herlant

==SINT MAARTEN==

De nieuwe inwoners van onze gemeente willen
v/e er even op. wijzen dat er in de dorpen v
Sint liaarten wordt gevierd. Dat wil zeggen
dat de kinderen langs de deuren komen ge-
v/apend net lampionnen en dan Sint Haatten
liedjes ten gehore brengen in de hoop dat U
een kleinigheidje voor ze heeft;

==KERST VERZILVSRINGss

Zaterdag 8 november a.s. van 13>00 - I8.OO
uur is er gelegenheid Cm 30 dagzegels in te
leveren bij P. K6oyman,'De Vennen 13»

~^IJSCLUB==

Op zondagochtend I6 november organiseert
de i jsclub v;eer een bustrip naar de Jaap
Eden kunetijsbaan. Be bus vertrekt.om
9 uur vanaf het mrkeerterrein '
Nieuwland. Beelneraers laoeten minstens xu
jaar zijn en bovendien moeten zij lid.zijn
of xiTorden van de ijsclub. Opgeven voor deel
name is mogelijk tot uiterlijk 1^ nov. b^
Sen der bestuursleden. Havenralckers kun-
nen dit doen door hun naam te noteren .pp^..
de lyst op het prikbord in de school. '
Kosten t.e.m^ 13 jaar / 1.- en vauiaf 16 •
jaar /2.30a • •

==hav^:nrakks:^s==

Op vrijdagavond 21 nov. a.s. om 20.30 uur
v/ordt in het Jeugdhuis aan de V/agengouv;
voor ouders van de leerlingen en belang-
stellenden het toneelstuk PICO* BELLO, DE
GEV^AAHDE SCHOOR.STK^NVEGER opgevoerd door
leerkrachten en ouders van de iagere- en
kleuterschool "De F"-——

a / 4,- zijr / uuv, verierj.jgoo.GU.
J.W. de IClerk, De Draai 11, tel. 3IO8,
J. van Maanen. Kerkplein 2, tel. 1707,
en eventueel aan de zaal vanaf 20.OO Uur.-

==GROENS KRUIS==

Buitengev/one ledenvergadering op maandag
10 nov. a.So. in het Oroene ICruisgebouv/ ora
20.00 uur. Agenda: 1. Opening 2. Balxns '79
3. Begroting 19o0 4. Goedkeuring huishoude-
lijk reglement 5» Verslag regionale ver.
6. Rondvraag 7^ Sluiting.

==OUD PAriER==:

A.s. zaterdagmorgen, 8 november zal de v/erl
groep oud papier van do o.l. school
oud papier ophalen. !/ij
de Eilandv/eg, dan C.Roelestraat, Holengouv;
De Draai eh V/agengouv/. Aan deze. bev/oners
willen v/ij vragen om het bud papier zo
vroeg mbgelijk 9 uur) buiten te zett4n.
In de overige straten komt de auto na 10
uur langs. Bij voorbaat onze hartelijke
dank. l/erkgroep Oud Papier.
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