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BROEKER GEMEENSCHAP
OPKSAAN VAN DE STICHTING JDE DROHKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting "De Breaker
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.

==AGENDA==
l2t,^p NUT Jaarvergadering
13'5pp Jeugdhuis Kinderdisco
l^sep Peuterspeelzaal 13-jarig bestaan
l^sep Jeugdhuis Discotheek Jan Rap
l6ri-$2sep Coll. Beatrix Fonds
^9^ep Volksdansgroep Ledenvergadering
21sep Politie: Fietsen graveren
21sbp Bibliotheek Open dag
21sep Jeugdhuis Voorhaak Disco Show
2^3ep Raadsvergadering
25sep NCVB "Mai en raooi in de mode",hr.Nooy
27sep Jeugdhuis VriJ dansen-
28iiep OUD PAPIER
BBsop Jeugdhuis Levi's Road Show
4q^t Jeugdhuis Kinderdisco
3o^t Jeugdhuis Voorhaak Disco Show
7c>kt Spreekuur B en W

L2o^ Jeugdhuis Muziek Express Disco Show
Jeugdhuis Voorhaak Disco Show .

^3<-^t NCVB "Omgaan met verdriet"ds.Masmeyer
=3oIct Jeugdhuis Vrij dansen
^6okt Jeugdhuis Voorhaak disco + Mai Tai
Indv NUT Brigitte Kaandorp
2nqv OUD PAPIER
2nQV Jeugdhuis Voorhaak Soundmix Show
8npv Jeugdhuis Kinderdisco
9nQv Jeugdhuis Voorhaak Disco Show

-inqv Sint Maarten

==WERKZAAMHEDEN AAN RAADHUISBRUG==
lomqnteel wordt de nieuwe Raadhuisbrug "in
ilksar gelast", om straks als geheel g€~
ilaatst te kunnen worden. In de week van

zal de oude brug ver—
riJ|erd*"worden7''Vanaf dat tijdstip zullen de
lewQ^ers van De Woudweeren, De Erven en het
tooipeinde via de Kerkhofbrug of via de van
•isweg moeten omrijden. De planning van de
rerkzaamheden is zodanig dat v66r de kerst-
leriode alles afgeroiid moet zijn.

- . ==RAADSVERGADERING==
p dinsdag 2k September om 20.00 uur wordt
r weer een raadsvergadering gehouden.

==VERLEENDE VERGUNNING==
, en W hebben een bouwvergunning verleend
an Sttatsbedryf der PTT voor het vergroten
an een telefoongebouw, Leeteinde I8,
eeft u bezwaar, bel I651, Alg. Zaken.

Redactie adres mededelingenblad:
Mevr, A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren I7, tel. 1201.

==:N U T== ~
Aangezien mevr, Ch. Kruidenier haar werk als
kontaktpersoon voor onze oppascentrale wil
beeindigen, vrqgen wij hierBIJ'*wIe"5It van
haar zou willen overnemen. Inlichtingen kun
nen worden verkregen bij mevr. D, Lillo,
Oosteinde 30, tel. I671.

Breakers

In het voorjaar van I986, omstreeks begin
april, is het NUT voornemens wederom Broekers
voor Broekers te organiseren. Bij de meeste
van u zegt dit genoeg, m^ar voor de nieuwe
inwoners van Broek toch nog maar wat informa-
tie, Broekers voor Broekers is een unieke- ge-
legenheid om u als amateur te tonen aan uw
dorpsgenoten. Muziek, dans, toneel zowel in-
dividueel als in groepen is van harte, welkom.
De uitvoering vindt plaats in de N.H.Kerk aan
het Kerkplein. Mocht deze plaats in verband
met restauratiewerkzaaraheden niet beschikbaar
zijn dan zal de uitvoering worden uitgesteld.
Wilt U meedoen laat dit dan even weten aan
onze secretaris W. Drijver, tel. 1201'. Medio
September zult u dan een uitnodiging ont-
vangen voor een eerste bespreking.

==BIBLIOTHEEK== f
Zaterdag 21 September a.s. van 10,30 - 13.OO
uur houdt de Bibliotheek "Open dag". Wat er
te doen is? U kunt komen boeken^ruilen, er
zijn veel nieuwe boeken. U mag de fotp's van
de FOTOWEDSTRIJD beoordeien, U ontvangt gra
tis een strippenkaart voor 3 boeken 1' week"
lenen. U kunt lid worden en wordt tot 1-1-'86
vrijgesteld van inschrijfgeld, Verder kunt u
de oplossing van de prijsvraag, maandag I6
September bij u in de bus, inleveren en wie
weet wint u §§n van de leuke prijsjes',

==AF TE HALEN VOOR EEN BLOEMETJE==
- 3 bedspiralen - 2. radiatoren - roestvrij-
stalen aanrechtblad met 2 spoelbakkeni
Bellen naar S. Pronk, tel. 17^7.

le donderdag van de maand
wetswinkel

20.00 - 21,00 uur

Wijkgebouw Groene Kruis



=:.=PBUTEfiBPEELZAAL^« ==JEUGDHUIS DE VOOEHAAK==
uitnodiging

De Peuterspeelzaal 't Stokpaardje.viert za-
terdag September I985 baar 15-jarig be- [
staan. De peuters maken op versierde wagens !
een rondgang door het dorp. Het vertrek is om|
10.30 uur vanaf de Peuterspeelzaal, Corn. j
Roelestraat 1. Dit zal worden opgeluisterd |
door het Fanfarekorps uit Broek in Waterland.
Da'route is: Corn. Roelestraat, Eilandweg, j
oversteken naar P.Plantsoen, Binnenweeren, i
Oosteinde, Keerngouv/, Havenrak, terug naar del
Eiiandweg, Zuideinde en via de Molengouw weerj
terug naar de Peuterspeelzaal. Na terugkeer |
is--er voor alle kinderen een poppenkastvoor- i
stalling en er zijn nog enkel® spelletjes te j
doen. Voor de ouders en belangstellenden - |
staat de koffie klaar. Graag tot 1^ septemberl
a;3. of in de Peuterspeelzaal of langs de wegj

Vrijdag 13 September Kinderdisco met mini
plFy~back show7voor"'3e''3eugd"t7ni 13 jaar
varL'19700 1~22.00 uur. De toegang is gratis(
Deze eerste-kinderdisco-avond van het nieu-

we seizoen gaan we feestelijk openen met eei
mini jlayback show, waaraan playback en soui
mix-kandidaten kunnen meedoen. Als je mee
wilt doen, kun je je opgeven bij: John Viss<
Buitenweeren 5, tel. I782.

iZaterdag 1^ September: Dicotheek Jan__Rag
;Deze''discotheeic~ii~ai"'eens"ierder geweest e]
ijullie weten misschien nog dat deze Volen-
jdammer voor een leuke avond kan zoEgen. HiJ
heeft 00k nog een fantastische licht-show
bij zilch.

==GyMNASTIEK==

Zoals je weet is er huisvrouwengyra en trim-
men, maar tot nu toe niet de gelegenheid ora
lekker te turnen. Om hier iets aan te doen
is er vanaf i? September op dinsdagavond van
19»^3 tot 20.43 uur voor jonge dames van *
171tot 30 jaar een uur om .,na een fikse in-
lelding te turnen. Leidster; Marianne van
Hoiften, tel. 020-790637* Hopenlijk kunnen we
er met z'n alien een gezellig, maar toch
pittig turnuur van maken.

==VOETBALUITSLAGEN S.D.O.B.==
SDOB Al - Zaandijk A2 6-1
SDOB B1 - Graftdijk Bl 1-1

Kw^dijk B1 - SDOB B2 9-1 gestf
Ilpendam C1 SDOB C1 2-3
SDOB C2 - Ilpendam C2 afgel.
O.Z.K. D1 - SDOB D1 0-3
Volewyckers D3 - SDOB D2 0-2

KMVZ: E/F - SDOB E/F 0-1

meisjes.
S.Y.A. - SDOB 2-0

Z.M.C.

SC'^Spirit - SDOB ^ - 1
Zondag
0.S.V.8 - SD0B6 6-2 •

zaterdag 21 September Voorhaak^Disco^Show
met"'de*'voiledige~topl567"*een*'brok humor en
lat'en we hopen een voile zaal.

==GEV0NDEN=:=

o]p de oud hollandse raarkt een kasjmier over^
hemd. Afhalen bij D.Meyn,Parallelweg 7*

==STORINGEN RIOLERING=:= ^
In het gedeelte van de gemeente, waar dj>utk-
riolering is toegepast, worden de inwoners
dringend verzocht attent te zijn op' het goei
functioneren daarvan. Als het rode licht op
een pompkastje brandt kunnen daar binnen en
kele dagen voor op de pomp aangesloten pan-
den heel vervelende konsekwenties uit voort'
vloeien, omdat het rioolwater niet meer naa:
het riool wordt afgevoerd. Men wordt dan ooi
verzocht de storing te raelden bij de Tech-
nische Dienst Kping Monnickendam, 02995-323.

=:=BURGERLIJKE. STAND==

geboren

Peter Sebastiaan z.v. J.H. van Kampen en
A.C.S'.M. Borgman

Kim doV. H.G. de Jong en C.

gehuwd

Pater

Hendrik Sas en

Clasina Petronella Cornelia Maria Jooren
==BRIDGE== j

Bij voldoende belangstelling (min. 12 pers.):j
1., Beginnerscursus, voor ^chte beginners en i

Petrus Martin Kerapers en
Elisabeth Margaretha Hendrika Tak

diegenen die al iets van het spel kennen.
2. Vervolg en/of praktijk cursus voor'de j
"kenners". Aanmelden t.e.m. raaandag 23 sept.,!
liefst tussen I7.OO en I8.OO uur. Sta,rt les
sen in de week van 23 September op dinsdag ofj
donderdag. Chaya, tel. I709. I

Rob.de Baat en Marion Boon

Jan Robert Baggerman en Gezina Elting

==PLATTELANDSVROUWEN==
Kruiden in de keuken. Vervolg op de cursus i
tulnkruiden kweken. We leren nu de kruiden teI
ve;rwerken,op 26 sept, van 9.30-12.00 uur. U j
kunt zich opgeven bij mevr. A.E.Kingma, 1317«!

=:=FIETSEN GRAVEREN==

Zaterdag 21 sept. a.s. tussen l4.00 en I6.OO
uur kunt u uw fiets e.d. weer laten graveren.
TwSe vrijwilligers graveren gratis uw postcode
met huisnummer in uw eigendommen. U kunt hier
vodr terecht op de binnenplaats van het poli-
tiebureau te Broek in Waterland, bereikbaar
via de Binnenweeren. En u weet het iedere za

terdag van 1^.00-16.00 uur spreekuur.in het
podtbureau, tel. 129^- =====

GEZINS- EN BEJAAEDENHULP

Aanvragen voor hulp:
Volendam, Narcissenstraat 36

02993 - 6^283
Purmerend, Waterlandlaan 67

02990 - 27327
dagelijks van 8.30 - 10.00 uur

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WEEK

Maatschap.werkster: Maria Weeber
Spreekuur: dinsdag van 12.30-13*30 uur

Groene Kruisgebouw
tel. 1233

Tel. bereikbaar op werkdagen van
9.00 - 12.00 uur: 02990 - 23383


