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BROEKER GEMEENSCHAP
ORiGAAN VAN DE STICHTING DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting "De Broeker Redactie adres mededelinganblad:
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot, Mevr. A. Drijver- Hoogland,
De Draai 58, tel. 3120. Buitenweeren 17» tel. 1201.

==AGENDA==

20nov Plattelandsvr.;Notaris Uyt den Bogaard
2f^v Havenrakkers: Toneel voor leerlingen
21nov Havenrakkers; Toneel voor ouders

22nov Sinterklaasintocht

25nov Raadsvergadering (gaAt niet door)
25nov NUT: dia avond V/aterland
23nov IJsclub: Schaatsruilbeurs
27nov Vrouwencafe; Thema avond V/ERKEN

28nov V/elfare: Verkoop hahdv/erken
29nov Zuiderv/ouder Fanfare + toneel

lldec Begeleidingscorara. Beschermd Dorpsgez.
17dec N.C.V.B.: Kerstfeest
17dec Plattelandsvrouv/en: Kerstavond
19,20 en 21 dec K.D.S.: Tentoonstelling
23dec Raadsvergadering
lOjan S.D.O.B.: Hedewerkersavond
l^jan K.C.V.B.: J. ten Hove, journalist
l6jan Tracht: In de holte van je arm
17jan Tracht: In de holte van je arm
2li^an Plattelandsvr. Jaarvergadering
3vjui NUT: Husike Merlant

7feb Sparta: Onderlinge wedstrijden
l8feb Sparta: Jaarvergadering
iSfeb N.G.V.B.: Jaarfeest
l8feb Plattelandsvr.:Reisverslag Amerika
26feb Broeker Gemeenschap: Jaarvergadering
27feb NUT: Sterke Yerke
27feb Sparta: Feestavond in Jeugdhuis

==SINTERKLAAS INTOCTIT==

Op 22 nov. a.s. zal Sinterklaas 00k Broek
in Waterland weer bezoeken. '/e hopen hem
om 10.30 uur op de Eilandv;eg te kunnen
begroeten. Daarna vertrekt Sint te paard
yooraf gegaan door het Fanfarecorps "Zui-
derwoude" naar het Gemeentehuis. De burge-
raeester heet hem daar v/elkom om + 11.00
uur. Van 11.30 - 12-rl5 uur kunnen de kin-
deren Sint in het Broeker Huis begroeten.

==:\-/ELFARE==

28nov. a.s.
werken in

Nieuv/land.

is er verkoop van gemaakte hand
't Groene Kruisgebouv/ aan het
Voor St. Nicolaas cadeau's is er

vast iets voor U bij. O.a. mooie geborduur-
de tafelkleden, truien, v/arme gebreide sok-
ken enz. enz. Steunt ons v/erk, koop bij onsi
Verkoop van 9 tot 1 uur en U v/eet het, er
is gratis koffie. --elfare.

==FANFARB + TONEEL ZUIDERV/OUDE==

In het Jeugdhuis "De Voorhaak" zullen za-
terdag 29 nov. a.s. optreden: Het Fanfare
corps "Zuiderv/oude" en de Toneelvereniging
"Zuiderv/oude". Het Fanfarecorps verzorgt
een licht gevarieerd programma o.l.v. de
nieuv/e dirigent de heer J.D. v.d. Niet,
De toneelver. zal opvoeren de klucht in 3
bedrijven "Gevaarlijk snoepgoed", onder
regie van Han Buv/alda. Aanvang 20.00 uur

==IJSCLUB==

Op dinsdagavond 25 nov. organiseert de ijs-
club een schaatsruilbeurs in het Broeker

Huis. Vanaf half 7 tot ongeveer 9 uur kunt
u dan alle raogelijke soorten, raerken en raa-
ten schaatsen proberen van de hand te doen
of op de kop te tikken al dan niet tegen
een kleine financiele vergoeding. Van de
ijsclub zullen er enkele mensen aanv/ezig
zijn om het schaatsehslijpen te demonstreren
en om u eventueel v/at adviezen over schaat

sen te ge^en. De jaarlijks toeneraende be-
langstelling voor de schaatsruilbeurs maakt
ieders kans van slagen steeds groter, ook
die van u.

Willen degenen die boten of palen in het
Havenrak hebben lig;;en resp. staan deze
voor 1 dec. verv/ijderen i.v.m. de te ver-
v/achten ijspret. Als u hierbij mooilijkheden
ondervindt, zijn v/e gaarne bereid u een
handje te helpen. ijsdubbestuur.

Op donderdag 27 nov. thema avond.Met behulp
van video-beelden, folders en ervaringen
van Karin v.d. Veer v/illen v/e denken en praf
ten over: "v/at is v/erk, v/aar en hoe v/illen
v/e v/erken". Alternatieve mogelijkheden zyn
er toch ook.

==SPRE3KUUR==

Het maandelijks spreekuur van burgeraeester
en v/ethouders v/ordt 1 december a.s. om

19*00 uur gehouden in het gemeentehuis aan
De Erven -2. Zitting heeft deze keer v/ethou-
der Kingma.

===== ==ZWARTE PIET AAN HUIS== =====

Bel J. van Vuure, tel. O2902-I6A7




