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SecretariaaPSSmn^^e
Gemeenschap", mevr. B* Blufpand-Sinoti
De Draai 38, tel* 3120*

=:=AGENDA==
20nov Amnesty Schrijfavond j

Havenrakkers toneel belangstellenden I
2w ,ov Sinterklaasintocht j
25nov Plattelandsvr. "Psychotherapie" }
26noy Griepvacinatie I
28nov Voorhaak Kinderdisco j
29nov Voorhaak Ben^ Shuman + Voorhaak disco {
Idee Spreekuur BenW I

lOdec NCVB Kerstavond
13dec CUD PAPIEH {
l6dec NUT Pieter Zee I
17dec Plattelandsvr* Kerstvierlng I
20deb Klaverjasver. Koppeldrive }
21dec Volkskerstzangdienst Zuiderwoude I
21dec Kerstfeest Kinderclub en Zondagssch* [
23dec Volkskerstzangdienst Uitdam I
l^jan NCVB Erfrecht I
13jaB NUT Herman Pieter de Boer j
17jab CUD PAPIER }
''Ijan Plattelandsvr* Jaarvergadering I

s:=== ^
- ' ==SINTERKLAASINTOCHT== 1

Op 22 november a*s* zal Sinterklaas 00k (
Broek in Waterland weer bezoeken* We hopen {
hem pm + 10,30 uur op de Eilandweg te kunnei^
begrpeten* Daarna vertrekt Sint te paard, I
vopr4f gegaan door het Fanfarecorps "Zui
derwoude" naeu? het gemeentehuis* De burge- |
-^eester heet Sint daar welkom om + 11.00 u. I
Van 11.30 - + 12.15 uur kunnen de""kinderen j
Sint in het Broeker Huis begroeten. 1

=:=SPREEKUUR== I
Het maandelijks spreekuur van B en Wis op |
1 depember a.s. om 19*00 uur, De Erven 2. i
'̂ itt|;ng heeft deze keer de heer Kingma* j

=sGRIEPVACCINATIE== [
De griepvaccrifiatie vindt dit jaar plaats opj
woensdag 26 november I986. Zij die in aan-
merk^ng komen voor de vaccinatie worden ver--
zocht dit op te geven bij de assistente,
tel. 13^2. De vaccinatie begint om 19*30 u.

==SIRBNE==
ledere eerste maandag van de maand om 12.00
uur gaat de sirene op het gymlokaal.

' =~TAFELTENNISSEN=:=:
ledere woensdagavond reoreatief tafeltennis
sen bij Sparta van 20.00 - 22.00 uur in het
gymlokaal o.b.s.,inl. 3191*

no* 938
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JDB DROEKHR GEMEENSCHAP"
Redactie adres mededelingenblad;
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17* tel. 1201.

=sE3^^WM~in"het'̂ B^g^
Ook in 1957 mogen wij weer in hetBroeker-
huis exposeren. Heeft u interesse en wilt u
meedoen, dan bent U van harte welkom op maan
dag 8—12—*86 om 20.00 uur in de regentenkamer
van Het Broekerhuis. Bent U die avond verhin-
derd, maar wilt U toch exposeren, laat dat
ons dan t^dig (voor 8-12) weten, zodat we die
avond een planning kunnen maken. Jaap Honingh
tel. 1269 en Anneke Kesselaar, tel. 1783.

Van 8 november t/m 2 Januari expoiseert Gobi
Slagt met schilderijen en kantkloswerk. Zij
heeft haar opleiding als naaldkunstenares
met onderwijsbevoegdheid genoten aan de toen-
malige "Industrieschool voor vrouwelijke jeug
Gobi is een geboren broekse, maar toch zal
men op haar expositie geen Broeker- of andere
landschappen vinden. "Die worden al zo vaak
door veel mensen gemaakt", zegt ze. "Ik houd
meer van abstracts kunst". Ook zijn er nog
twee kantkloswerkjes van een oud-leerling
van haar te bewonderen.

==:JEUGDHUIS "DE VOORHAAK"==
Zaterdag 22 november, gesloten.
Zaterdag 29 november, Ren|_Shuman + Voorhaa^^
Disco. Aanvang: 21.00 uur, Toegangskaarten
f 10.00, leden f 8.00. Deze avond de Elvis
Presley imitator, die zowel qua stem als
uiterlijk op de King of Rock 'n Roll lijkt*
Gezien de grote belangstelling raden we de
bezoekers aan een kaart in de voorverkoop
te halen, want vol is vol! Voor de Broekers
is er alleen zaterdag 22 november a.s. voor-
yerkoop~en'*alleen overdag van 10.00 tot
17*00 uur bIj F. Voorderhake sr., Noormeer-
weg 4. tel. 1583* In Monnickendam zijn er
tot 26 november toegangskaarten verkrijgbaar
bij Videotheek Maarten Jonker, Zuideinde 3®

==STEENWERPERSKLUB=:=:
De steenwerpersklub vraagt mn/vr krachten.
Op elke donderdag van 2-^ uur in de winter-
periode in de SDOB kantine. In de pauze wil-
len wij m onder genot van een kopje thee al-
le spelregels uitleggen. Je blijft er fit
bij en het is nog gezellig ook om te doen.
Gewoon even langs komen.




