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BRGEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING

S.ecr'etariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", raevr. B.,Blufpand-Sinot,
De Draai 3.8, tel. 3120.

JOE BROEKER GEMEENSCHAP"
Redactie adres mededelingenblad:
^•^evr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==AGENDA==

''̂ ^okt Opening nieuwe OLS, Zuiderwoude
15okt Broeker Huis: Opening + open huis
13okt Jeugdhuis: Kinderdisco
l6olj;t Jeugdhuis: Reality

.21okt Plattelandsvr. Verrassingsavond
21oktNUT+ Pieter Zee natuurgeneeswijze

•22okt Jeugdhuis: Vrij dansen
23okt Jeugdhuis: Discotheek "De Voorhaak"
2^okt Jeugdhuis: Kinderfilm
25pkt VVD+ledenverg.+fraktie,Broeker Huis
26okt Plattelandsvr.: presentatie comm.

==GEMENGDJCOOR==
(Het bestuur van het "Gemengd Koor Broek in
iWaterland" dankt alien, die, tor gelegen-
jheid. van het 90-jarig bestaan van het koor,
(blijk van belangstelling hebben gegeven, in
Iwelke vorm dan 00k. Wy hopen, dat al uw
jgoede wonsen in vorvulling mogen gaan. Op
fhet koor een jubileum-cofi-
Icert in de N.H. erk.'Medewerking verlenen
[het kinderkoor en een klarinetkwartet. Het
jrepetoir bevat alleen hollandse liederen
van Andriessen, Kef, V/aelrant e.a. Aanvang:

27okt Werkgr.vrl.PvdA (openb.) Keerngouw22alToegangsbewjzen verkrjjgbaar in
28okt Plattelandsvr. Uitstapje naar A'dam
30okt Jeugdhuis: BAZAR
30okt GemengdKoor:Jubileum concert
llnov Plattelandsvr.:Vrouwenraad W'land-0.
13nov Oud papier
l6nov Plattelandsvr. Doe avond Sintefklaas
I'^^ov NCVB:"Lezen verstaan met je ogen"
f-^^nov Intocht Sint Nicolaas
23nov NUT:Portret v.h.Noorden,J.Dominicus
23nov Werkgr.vrl,PvdA(openb.)Hageweer 3
23nov VVD,:fraktie:GemoGnteh.Erven,20.30 u.
11dec Oud papier
13dec N.C.V.B.: Kerstavond
22dec Plattelandsvr, Kerstavond

de kerk a f 7.30p.p., donateurs gratis.
jWij hopen op een grbte opkoinsti

! ==N UT==t-
121 okt.a.s. om 20.13 uur in het Broeker.
jHuis een lezing met dia's door Pieter Zee.,
iarts. Ondorworp: Natuurgeneeswyze enhomeo.
jpathie; leren oragaan met plahtoii, kruiden
Ien voeding ten behoove van een goede ge- .
i zondheid.

I ==SCH00RSTEI!:NV5GEN •N00DZAAK== •
IHet aantal schoorsteenbranden is de laatste
Ijaren enorm toegenomen. Hoe kan dat . -Ondes-
kundigheid bij de bouv/ kan een der, o.orzaken

I zyn. Het .bouwen van een open-haard is. geen
Ikls voor een doe het zelver. De meeste
I schoorsteonbrandon ontstaan echter doordat-
I aangekoekt roet in de schoorstoen vlam vat.
IRoetafzetting ontstaat bij elke verbranding
I 00k van hout. Bij do one houtsoort ontstaat
I meer roetafzetting dan bij de andere. Het is
j zo dat'bij verbranding van naaldhout en af-
I valhout de rootaanzot hot grootsye is. De

vlampaketten welke in de handel zijn

=:=FOTOCLUB=^
V/eet u dat Broek een fotoclub heeft? V/aar-
schijnlijk niet. Reeds 2 jaar komt een groep
amateur-fotografen regelmatig bij elkaar om
over de fotografie te discussieren of om
gezamenlijk iets te ondernemeh"." Heeft u zin
om in clubverband 00k iets aan fotografie
te doen? Bel Ruud Hilderink, tel. I88O.

==SPARTA==

==VRIJ DANSEN== • "*" , - —o o
Vrij('dansen voor iedereen op vrijdag 22 okt| hot beste is. J.Mierop, comm. Brandweer.
a.s. in het Jeugdhuis. Aanvang: 21.00 uur '
Entree: f 2,— per persoon.

z

. 1,,,^ —nr;— 4. II i'j. • J. J : bevatten voel toer en hars. -•'^et barbecuenGymnastxekver. "Sparta" zoekt nog steeds ^et verbranden van plastic is zeker af

sdagmxddag van 13.15-1%.15 uur en jongens , ^^rstandig om het bovenstaande ter harte
donderdagmxddag van 15.'t5-l6.,il.5 uur. In- boslist noodzakelijk is het'
lichtingen:mevr,SchreuderjMolengouw 16, vr " i . . „
tel 3287 rainstons een keer:.per jaar Uw{schoorstoen door een deskuhdigo laat vegen.

I Bedenk dat voorkomen van brand nog altijd
j




