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Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.
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==:AGENDA== • -

NUT Toneelgroep "Samen"
Politie • Fietsen graveren •
OUD PAPIER

Geraengd Koor Concert
Jeugdhuis .Voorhaak Disco .
Sint Maarten

Amnesty International Schrijfavond
Najaarsverzilvering
NCVB hr. Ploeger:Drugsgebruik ,
Griepvaccinatie
Plattelandsvr. Boekbespreking
Fanfare Handwerkcl. Bazar+rommelmarkt

Jeugdhuis Voorhaak Play Back Show
N.H.Kerk Z'woude Jeugddienst
Havenrakkers toneel schoolkinderen
Havenrakkers toneel belangstellenden
Welfare Verkoop Groene Kruisgebouw
Sinterklaas intocht

Jeugdhuis Veronica drive-in-show
Rode Kruis Bloedgeven Monnickendam
Jeugdhuis Vrij dansen
Jeugdhuis Elvis (imitatie)
Spreekuur B en W
Jeugdhuis Kinderdisco
OUD PAPIER

Jeugdhuis Voorhaak disco

K.D.S. Tentoonstelling

Jeugdhuis Rosa King & Up Side Down
Amnesty International Schrijfavond
N.C.V.B. Kerstavond

Plattelandsvrouwen Kerstavond

Jeugdhuis Vrij dansen
Jeugdhuis Klaverjassen
Z'woude Volkskerstzangdienst 19-30 u.
Jeugdhuis Voorhaak disco
Jeugdhuis Nieuwjaarshappening

.l6nov IJsclub naar Jaap Edenbaan i

==OUD PAPIER== I
Zaterdag 10 november wordt er v/eer OUD PA-'., i
?IER opgehaald door'o.l.s. de Havenrakkers. j
Om 9-30 uur beginnen we opde Eilandweg. In \
het andere deel van het dorp wordt om 10.00 i
uur begonnen. Wilt u het papier in doos, zak|
of goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook !
vodden worden meegenomen. BiJ voorbaat dank.i

Redactie adres mededelingenblad;
Mevr. A. DrijverTHoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==SINT MAARTEN==

Zondag ll_november vieren we weer Sint Maar-
tenT'De'klnderen'r tot + 13 jaar) komen
dan van 18.00-20.00 uur langs de deuren. Ze
dragen een lampion en zingen 6§n van de hier
onder vermelde liedjes. Het is de bedoeling
dat U ze daarna wat snoep, fruit of iets
dergelijks geeft.
Er blijkt in het dorp enige verwarring te
zijn over het feit. of Sint Maarten nu wel
of niet op zondag wordt gevierd. Uit oude
Broeker Geraeenschappen blijkt dat.Sint Maar
ten in het verleden WEL op zondag werd ge
vierd, zo dus ook dit jaar.

Sinter Sinter Maarten

De kalveren dragen staarten
De koeien dragen horens
De kerken dragen torens
De torens dragen klokken
De meisjes dragen rokken •
De jongens dragen broeken
Oude wijven schorteldoeken
Hier woont een rijk man
Die veel geven kan
Zalig zal hij sterven
Honderdduizend erven

Bonderdduizend lichtjes aan
Daar komt Sinter Maarten aan

Sinter Maarten had-een koe

Bracht hem naar de slager toe
Was hij vet of was hij mager
Hij moest toch maar naar de slager

Sint Martinus bisschop
Roem van alle landen

Dat wij hier met lichtjes lopen
Is voor ons geen schande
Rommelpot is overal
Paarden en koeien staan op stal
Vette varkens in het hok

Centje voor de Rommelpot

==JAARLIJKSE GRIEPVACCINATIE==

De griepvaccinatie vindt dit jaar plaats
op l4 1984 bij dr. Neys, Havenrak
19- Tijd: 19-30 - 20.30 uur





==KLEINDIERSPORTJOUMAAL== i
Een rustige periode in de Kleindiersport? j
Nou, nee, niet bepaald, want de aktiviteiten!
rondom dit gebeuren gaan gewoon door. De !
Jongdierenkeuring van 17 sept.j.l. bracht j
125 konijnen voor 2 keurmeesters en ook voocj
de rondgang langs de kippehokken bleek veel {
animo. Een bruisende dag was dat, De 5e j
"Waterlandshow" te Purmerend is ^§n van de j
eerste jongdierententoonstellingen van 't i
seizoen. Verschillende fokkers namen deel j
hieraan, met wisselende successen. De leden-[
vergadering was goed bezocht en positief van!
aard. Het bezoek van een kleine delegatie j
van onze vereniging aan een "nut"-konijnen- j
fokkerij, heeft een overweldigende indruk j
op ons nagelaten. Heeft ons veel waardevol- i
le tips, suggesties en contacten opgeleverd.j
Een zeer waardevol besteedde zaterdagmorgen,|
met daar opaansluitend 's middags een bezoek!
aan de Gooilandshow te Hilversum. Een 5-tal j
fokkers had ingezonden en in dit landelijke [
geheel beslist geen gek figuur geslagen. Het!
eerste weekeind van november stond in 't te-!
ken van de Dwerghoendershov; te Laren en de |
Vogel tentoonstelling te Monnickendam en te |
'"'^Nterdara. Geen uitschieters deze keer, doch!

' I

goede middenmoters. Dan schuiven we rustig j
door naar I6-I7-I8 nov. (Aves-Alkmaar) en |
voor dat je er erg in hebt is 't weer 1^ de-!
cember en is onze eigen tentoonstelling weerj
een feit. Hieraan wordt door de commissiele-i
den weer hard gewerkt. U kunt dus 66n dezer i
dagen weer iemand met de bekende lootjes aanj
de deur verwachten, deze ter ondersteuning j
van onze T.T, organisatie. De kleindiersport!
gaat dus eigenlijk meer met "stille kracht" j
gewoon door. Uw contactadres is Binnenweer- j
en 20, tel. I8OI. i

=:=SCHRIJFAVOND AMNE3TY==
De maandelijkse schrijfavond van Amnesty in
ternational . vindt plaats op dinsdagavond 1.5
november. Vanaf 20,00 uur bent u welkom op
D^ Breeck 27. Gentraal staat deze keer de
iIdafrikaanse Florence Muhize, een vooraan-
staand lid van de Federation of South Afri

can Women en organisatrice van het African
National Congress. Al meer dan 20 jaar wordt
zij herhaaldelijk gevangen gezet zonder pro-
ces of beperkt in haar bewegingsvrijheid.
Op dit moment mag zij, na protesten tegen
het onderwijsbeleid, haar woonplaats Durban
niet verlaten en heeft zij 's avonds huis-
arresto Amnesty beschouwt dit als een in-
breuk op de rechten van vrije meningsuiting
en bev/egingsvrijheid. Door te schrijven -al
of niet aan de hand van een voorbeeldbrief-
aan de Zuidafrikaanse autoriteiten, kunt u
raeehelpen de opheffing van de beperking van
haar bewegingsvrijheid te bewerkstelligen.

=aVUILNIS==

Wilt u het vuilnis ordelijk langs de weg
zetten! ! ! B'ij de gemeente zijn klachten
binnengekomen, met foto's als bewijs, dat
dit niet altijd het geval is, Dus:

ZET UW VUILNIS NIET TE VROEG,MAAR WEL OR- ^
DELIJK BUITEN!!!!

==INBRiLAKPHEVENTIE==

Een vraag die de politie nogal eens gesteld
is: "Als ik 's avonds in het donker mijn
huis verlaat om op visite te gaan of zo,
moet ik dan het licht aanlaten en de gordij-
nen open of juist de gordijnen dicht". Als
ik de gordijnen openlaat, dan kan iedereen
toch zien v/at voor spullen ik in mijn huis
heb. De zaak is in feite heel eenvoudig.
Wat is namenlijk de bedoeling? Uw huis is
verlaten, rnaar U wilt de indruk wekken dat
er wel iemand thuis is. Dus gordijnen dicht
en licht aan. Veel gordijnen laten wel lets
licht door en ook door kieren schijnt licht
naar buiten. Nieuwsgierigen kunnen dus niet
naar binnen kijken of er iemand in de kamer
is. Wilt u meer weten over licht als inbraak

preventie, b.v. buitenverlichting, neem dan
even kontakt op met de plaatselijke politie.

=:=FIETSENPEGISTPATIE==

A*s. zaterdag, 10 november tussen 1^.00 en
16.00 uur, bestaat~de~gelegenheid om""fIet-
sen, bromfietsen, kinderspeelgerei e.d. te
laten graveren. Een en ander vindt plaats
aan de~achtirzijde van het politiebureau
aan het Nieuwland. Drie vrijwilligers staan
dan klaar om, op uw eigen risico, deze voor-
werpen te voorzien van de postcode en huis-
nummer.

=:=VOLGERMEER==

Afsluitschermen in Volgermeer 5-11-198^

Vanmorgen is een begin gemaakt met het plaat-
sen van zogenoemde ecoschermen op de belt in
de Volgerraeerpolder, Met deze van kunststof
gemaakte schermen moet voorkomen worden dat
het grondwater van de belt zich verder ver-
spreid. De schermen zijn ontv/ikkeld door
Van Hattum en Blankevoort en Van Splunder
heiwerken, twee werkmaatschappijen van Vol-
ker Stevin, Ze hebben een afraeting van 5 hij
20 meter en kunnen aan elkaar worden gekop-
peld. Op de 'belt worden bij dit experiment
sleuven gegraven, waarna er zand wordt inge-
bracht y/aarin de schermen worden geplaatst.
De proef v/ordt gedeeltiijk betaald door de
ministeries van VROM (Milieubeheer) en Eco-
nomische Zaken. Er worden in totaal 2k scher
men geplaatst. Voor het plaatsen en uittes-
ten van de schermen is zeven weken uitge-
trokken. Voor de bevolking van Broek in Wa-
terland is er op l5~november gelegenheid
's middags een kijk3e*"op~de~belt te nemen.
Opgave daarvoor is noodzakelijk bij de heer
G.J. van Someren, tel. 010 - 331533c

Aldus de N.N.C. De volledige tekst van bo-
venstaand persbericht kunt u op het geraeen-
tehuis afhalen, Kerkplein 6.

==BURGERLIJKE STAND==

ondertrouwd

Johannes Gerardus Bloem en Alida Maria Slegt

Adrianus Johannes de Vlfolf en Antje Slegt

gehuwd

[Hendrik Pronk en Yvonne Jacqueline Lydia
Evenboer


