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==AGENDA==

f^Onov Collecte Nationaal Jeugdfonds
bnov Jeugdhuis Kinderdisco
9nov Jeugdhuis Voorhaak Disco Show

lOnov Broeker Ruiters Feestdag
lOnov Jeugddienst Uitdara, 10.00 uur
llnov Sint Maarten

ll-17nov Collecte Suikerziekte
12nov Volgermeer voorl. door Provincie
13nov Griepvaccinatie
l^nov Spreekuur comm. huisvesting
l4nov Oprichting? biljartclub
l6nov Jeugdhuis Ad Visser disco shov/
l6nov Bejaardensoos Open Huis
17nov Concert Camerata '5^
17nov Jeugddienst Zuiderwoude 19*30 uur
20nov NCVB mw.H.Somers "Arbeid"

22nov Fanfare Z'woude Jubileumconcert
22nov Jeugdhuis Vrij dansen
22g^ov Welfare Verkoop:Groene Kruisgebouw

Sinterklaasintocht

23nov Jeugdhuis Voorhaak disco
2^nov IJsclub naar Jaap Edenbaan j
2^nov Gemengd Koor Jaarconcert
25nov Plattelandsvr« Pannekeer: Westfries j
27nov NUT J. Rienderhoff:OnderwaterfQtograf
28nov Havenrakkers, toneel,: leerlingen r
29nov Havenrakkers,toneel;belangstellenden
30nov Jeugdhuis Thyde's disco-show

2dec Spreekuur B en W .
6dec Jeugdhuis Kinderdisco
7dec Jeugdhuis Voorhaak disco show
7d9RcOUD PAPIER
9dec PvdA Jaarvergadering

13t/ml5dec K.D.S. Tentoonstelling

i ==SINT MAARTEN==

jMaandag 11 november vieren we weer S'int Maar-
|ten, De kinderen (tot + 13 Jaar) komen dan
Ivan 18.00-20.00 uur langs de deuren. Ze dra-
gen een lampion en zingen een van de hier
jonder vermelde liedjes. Het is de bedoeling
jdat U ze daarna wat snoep, fruit of iets der-
jgelijks geeft.
jsinter Sinter Maarten
iDe kalveren dragen staarten
iDe koeien dragen horens
|De kerken dragen torens
|De torens dragen klokken
iDe meisjes dragen rokken
jDe jongens dragen broeken
|0ude v/ijven schorteldoeken
IHier woont een rijk m.an
'Die veel geven kan
jzalig zal hij sterven
IHonderdduizend erven
'Honderdduizend lichtjes aan
rDaar komt Sinter Maarten aan.

Sinter Maarten had een koe
Bracht hem naar de slager toe
Vi/as hio vet of was hij mager

I Hij moest toch maar naar de alager
[sint Martinus bisschop
|Rbem van alle landen
iDat wij hier met lichtjes lopen
[is. voor ons geen schande
iRoramelpot is overal
IPaarden en koeien staan op stal
Vette varkens in het hok

iQentje voor de rommelpot
l^dec Jeugdhuis Voorhaak disco+Gerard Joling —=SINTERKLAASIN'T^0CHT==

I Op 23 nov. a.s. zal Sinterklaas 00k Broek
17dec NUT Brandpreventie
iSdec NCVB Kerstavond
19dec Plattelandsvr. Kerstavond
20dec Jeugdhuis Vrij jdansen, Kerstbal .•
21dec Klaverjasver. Kerstdrive
21dec Jeugdhuis Voorhaak-disco-show
22dec Volkskerstzangdienst Zuiderwoude
2^dec Volkskerstzangdienst Uitdam
31dec Jeugdhuis 0.13 Nieuwjaarshappening

==GRIEPVACCINATIE==

jweer bezoeken. We hopen hem om + 10.30 uur
! op de Eilandweg te kunnen begroeten. Daarna
ivertrekt Sinterklaas te paard, voorafgegaan
Idoor het Fanfarecorps Zuiderwoude naar het
1gemeentehuis- Route in vlg. B.G. De burge-
I meester heet Sint daar om + 11.00 uur v/elkom
jVan + 11.30 - 12.13 uur kunnen de kinderen

__^Sint in het Broeker Huis begroeten.
I Willen de mensen in de arken die een kabel

De griepvaccinatie vindt dit jaar plaats op 1over de Broekervaart hebben, er zorg voor
13 november a.Si om 19*22 Havenrak 19*|dragen dat de boot van Sinterklaas hier geen
====7"^Van ondervxndt op 23 nov. De boot komt

"•\ jtussen + 8#30 en 10.30 uur langs* =====:





==BROEKER RUITEfiS==

Een maand of twee geleden ontstond bij de
kinderen van ponyclub de Broeker Ruiiters
het plan cm eens een gr66t feest te houden,
een show. Liefst met publiek, zodat ze kon-
den laten zien wat ze allemaal geleerd heb—..
ben en vooral ook hoeveel plezier je kunt
hebben met een pony- Alle ideeen werden uitrf
gewerkt door de kinderen. De hele organisa-
tie en de aankleding is in handen van hen
zelf. Alleen op rij-technisch gebied werden
ze bijgestaan door de eigenaresse/trainster
van de club, Carla Goedraaat. A.s. zondag 10
november om 13-00 uur is het zover. De fehow
bestaat''o7m7""uItT*'een demonstratie dressuur
een Pas de I^eux van het grootste paard en de
kleinste pony van de club (!), Caroussel-
springen, a la flSche-rijden, een partijtje
pony-voetbal en een toneelstuk te paard:
"Ali Baba en de 11 rovers". Het kan dus een
heel spektakel worden- Er is koffie en li-
monade verkrijgbaar in de kantine. En na af-
loop van de show mogen de kinderen uit het
publiek gratis op een pony rijden. ledereen
is van harte welkom. De toegang is vrij.
Adres: Belmermeer 1. Vanaf de Hellingweg
(^Pkgn wegwijzers aangebracht.

==JEUGDHUIS- DE VOORHAAK==

Vrijdag 8 november Kinderdisco voor de jeugd
t/m 13 jaar van 19-00"tot""22700 uur-
De toegang is gratis.

Zaterdag 9 november Voorhaak Disco Show. Op
deze avond zullen de~naweeen~nog~wiI*"aanwe-
zig zijn van de vorige week gehouden Sound-
mix c.q. Plaubackshow. Het wordt vast wel
gezellig.

l6 november Ad Visser Disco Show- Vanavond
een discotheeJc"gepresinieer3~3oor Ad Visser.
Hij presenteerd AVRO's TOP-POP dan wel niet
meer, maar trekt , naast. al het andere op
radio en televisie,nu met een eigen disco
door het land.

^^^slagen Play B^ck en Sound Mix wedstrijd
I'iay Back: 1. Anita Hofstede met Tineke
Schouten, 171 put; 2. Yvonne Burggraaf met
Whitney Houston, l46 pnt; 3- Silvia Jonker
met Madonna, 135 pat; Duo: Andr§ Visser
met Kenny Rogers 6n Patricia Mantel met Dol
ly West, 133 pnt; 3- Foeke de Koe met Peter
Koelewijn, llB pnt; 6. Frank Jaspers met
Danny de Munck, 117 pnt.
Sound mix: 1. Ciska Smit met Dolly Dots,
131 pnt; 2. Trio: S- Glas, P.v.d.Poel en
M Verhoek met The Three Degrees, 12^ pnt.

==GEMEENTENIEUWS ==
Verkoop vrije sector kevels

In het gebied Wagengouw-O^st 2e fase, dat
bekend staat als de Heemsweer; komen waar-
schijnlijk drie kavels beschikbaar voor de
bouw van vrije sectorwoningen.
De oppervlakte varieert van + 150 m tot
ruim 300 ra2. De daarfliee samenhangende kavel
prijs varieert van + f 23.000,— tot
f ^3-000,—. Broeker gegadigden kunnen zich
nu melden bij het gemeentebestuur. Indien
u vooraf meer informatie wenst, kunt u .con
tact opneraen met de afd. Algemene Zaken,
Kerkplein 6, tel. I631.

Wijziging^grens bebouwde kom i.g.v, Boswet

B en V/ van Broek in Waterland zijn voorne-
mens de raad voor te stellen de grens van
de bebouwde kom ingevolge de Boswet te ver-
anderen, Gebleken is dat de grenzen die in
het verleden vastgesteld waren niet meer
toereikend zijn. De grens van de bebouwde
kom is van belang vanwege het werkingsge-
bied van de kapverordening. Het ontwerp
raadsbesluit ligt vanaf heden gedurende een
maand ter inzage ter gemeentesecretarie.

opsporing verzocht

Onlangs is door het gemeentepersoneel een
oud, vervallen bootje verwijderd uit het ge-
meenteplantsoen aan de Hage Weer (grasberra
naast de nrs. 22+23). Dit bootje lag er al
ca. 2 jaar. Het is nu opgeslagen naast de
gemeenteloods. De eigenaar van dit bootje
krijgt de gelegenheid het bootje binnen 2
weken op te komen halen in de gemeente
loods, Hellingweg 2.

Molengouw (ged,)afgesloten vanaf 11 nov.

Het gedeelte van de Molengouw tussen de C.
Roelestraat en de Burg. Peerebooraweg gaat
binnenkort herstraat worden. De werkzaam-

heden starten op 11 november a.s. en zullen
tot ongeveer 29 november duren.
Er zal gewerkt worden tussen + 7-30 en 16.00
uur, zodat de Molengouw gedurende die uren
voor al het verkeer afgesloten zal zijn.'
Omdat de Molengouw een smalle weg is, is
het niet mogelijk voertuigen door te laten
rijden. In de weekeinden en buiten de ge-
noemde werktijden zal de Molengouw wel te
berijden zijn.

Spreekuur commissie huisvesting

Voor zaken die betrekking hebben op huis
vesting kunt u telefonisch vooraf een afs
spraak maken voor het spreekuur van de comm.
huisvesting, 163I- Het e.v. spreekuur wordt
gehouden op l4 november a.s. om + 19-00 uur

jin het gemeentehuis, De Erven 2.

==BURGERLIJKE STAND==

Ondertrouwd: Hendrikus Cornells Schpute.n en Siraone Starrenburg

Gehuwd: Franciscus Pius Regtien en Johanna Louise Maria Lozowski

Overleden: Groot, Jantje, oud 80 jadr, e.v. J. Valk

Westerneng, Meintje, oud 86 jaar


