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BROEKER GEMEENSCHAP
OPUSAAN VAN DE STICHTING

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

DROBKER GEMEENSCHAP"

Redactie adres mededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hpogland,
Bi^jfcenweeren 1?, tel. 1201.

==AGENDA==
lOdec N.C.V.B. kerstavond

V.V.D, Fraktievergadering
13ttec OUD PAPIER
13dec Voorhaak Disco Tigg
12decv

13decxK.D.S. Tentoonstellinff
l4dec
l^dec IJsclub naar Jaap Edenbaen
l6dec NUT Pieter Zee
17dec Plattelandsvrouwen Kerstviering
l8dec Kerstzangdienst Break in Waterland
20dec Klaverjasver. Koppeldrive
20dec Broeker Koor Kerstconcert
21dec Volkskerstzangdienst Zuiderwoude
21dec Zondagsschool+Kinderclub Kerstfeest
23dec Volkskerstzangdienst Uitdam
31dec Voorhaak Nieuwjaarshappening
l^jan NCVB Erfrecht
13jan NUT Herman Pieter de Boer
17oan OUD PAPIER !
21/^^ Plattelandsvrouwen Jaarvergadering i
llreb NCVB Jaarfeest j
17f*eb_ Brbeker Gemeenschap Jaarvergadering |

==OUD PAPIER=:= !
Zaterdag 13 december wordt er weer OUD PAPIEr!
opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Om j
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het I
andere deel van het dorp wordt om 10,00 uur j
begonnen. Wilt Uhet papier in does, zak of !
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod- !
den worden meegenomenj Bij voorbaat dank, !

==KLAVERJASSEN== ===== !
Kerstklaverjasdrive op zaterdag 20 december |
in het Broeker Huis. Aanvang: 20,00 uur. Op- !
geven bij J, Spaan, tel. 13lZf. |-

==PLATTELANDSVR0UIVEN==
Wo ensdag I7 december kerstviering in het -I
Dorpshuis te Katwoude, Aanvang: 20.00 uur, i

==:N U T== ==== !
't Nut organiseert een tiramercursus van 10 a-j
vonden. Start Jin^dag 13 Januari''"87 van i
L9.00 - 21,00 uurT^PlaatsT'LTTTsT-Meeuwen- i
Laan, A'dam-Noord, Een unieke kans om hand- I
iraardigheid op te doen met hamer en beitel! |
Costen incl. raateriaal / I30,- (niet-leden '
F160,-). Aanmelden bij W. Drijver, tel.1201.

i ==BR0EKER KOOR=:=
; Dit jaar heeft U de kans om sfeervol in ei-
j gen dorp een Kerstconcert bij te wonen, De
( Kerstboom staat er .al» overal kaarsen en
1dan echte oude Engelse Kerstliedjes, de
I "Ceremony of Carols" van Britten en een Kerf
1cantate van Vierdanck. Aan het concert van
I het Gemengd Koor Broek in Waterland werken
j mee: sppraan, Nei Kamps; mezzo-Sppraan Anne
i Mieke Fase; dwarsfluit: Maud van Ingenen
I Annemieke Keur; piano, Gerda Rasker. Het ge-
1heel o,l.v, Marlie Durge, Aanvang: 20.00 uux
i in de verwarmde N.H. Kerk te Broek,
j

^ ==:IJSCLUB== ' ====
Nu weer eens op zondag en wel op zondagmorge
i—J® ijsclub met een bus
naar de Jaap Edenbaan. Deze bus vertrekt om

vanaf het parkeerterrein bij de Ra-
bobank, Degenen, die meewillen, kunnen zich
t/m 12 december opgeven bij: Teun Steenbeek,
Noordmeerweg 6a, tel, 31^7; Fred Verhoef,
Binnenweeren 12, tel,3138; of Jaap Blakborn,
Wagengouw 64, tel. 3173* Havenrakkers kunnen
zich weer opgeven door hun naam te schrijven
op de lyst op het prikbord in de school. Men
moet hiervoor lid zijn of worden van de ijs
club en uiterlijke komende winter 10 jaar
worden. Kosten: jeugd gratis, volwassenen
f 2,30,

==JEUGDHUIS "DE V00RHAAK"==: ====
Zaterdag 6 december gesloten,
Zaterdag 13 december Disco Tigg, Aanvang:
21,00 uur, toegang f 57-7~ieden / 3.-. Deze
ayond de Volendamse discotheek Disco Tigg,
die naast de rauziek ook nog een fantastische
aichtshow bij zich heeft, Inlichtingen om-
trent zaalverhuur bij: J. Meij, Noordmeerweg
8, tel, 3113.

==N U T==
Op dinsdag I6 december a.s. houdt Pieter Zee
homeopatisch arts in Purraerend voor 't Nut
een lezing over het onderwerp "Wat is echt
genezen; bestaat er een natuurlijke genees-
wijze", Plaats/ Broeker Huis, Aanvang:20,15

Niet-leden f 2,50 p,p,

==N.C.V.B,==201.j Woensdag 10 december Kerstavond.





==ACADEMIE WATERLAND==

Op maandag 19 januari 19^7 gaat het tweede
semester van de Academie Waterland van start

met drie series van tien colleges, te geven
in het Broeker Huis, Leeteinde l6. Er zal
geen college worden gegeven tijdens de cro-
cusvacantie. Van 19*15 - 20,00 uur: "Costuuir
geschiedenis van de 20e eeuw". Docente; ""Leon
tien vdn Beurden. Aan de^orde komen de ver-
banden tussen kleding, kunst en maatschappij
en de veranderende mode tijdens de wereld-
oorlogen, de jaren vijftig en zestig en de
invloeden van Jugendstil, Frans expressionis
me, Bauhaus, Pop-art, enz.
Van 20.15 - 21.00 uur: "Franse romans van de
19e^eeuw", Docent: Aart van"Zoest7~Aan~de"'
orde komen grote romans van Balzac, Stend
hal, Flaubert en Zola en ook de tijd waarin
ze zijn geschreven.
Van 21,15 - 22,00 uur: "Biotechnologie"
Docent: Jan Poolman, Aan de~orde"komen vac-
cins (hersenvliesontsteking, AIDS), recombi-
nant DNA en de risico's ervan, afweerraecha-
nisraen, microbiologische afbraak van milieu-
verontreiniging, kanker (met specials aan-
^w^ht voor dioxine), voedselproductie, bio-
i jrgie•
Afgezien van deze series van 10 maandagavond
colleges begint er op woensdag 21 januari
1987 een serie van 8 colleges: van 19*00 -
21.00 uur: "Koken voor ongeoe^ende heren"
Docente; Anne Scheepmaker. Plaats:"de'kiuken
van het pand Keerngouw 3* Dit is een werk-
college, Aan de orde komen het Hollandse
diner, en de buitenlandse keuken: de Bel-
gische, Franse, Italiaanse, Grieks-Turkse,
Pools-Russische, Indiase, Scandinavische
steeds een menu van drie gangen. Er worden
tips gegeven over gereedschap, ingredienten,
kookboeken en bijzondere foefjes, terwijl de
studenten ook recepten krijgen om mee naar
huis te nemen, Na afloop van de praktische
oefening wordt het gemaakte, voor zo ver het
voor ccnsumptie geschikt blijkt te zijn, ge-
z^enlijk opgegeten. De deelnarae is beperkt:
8_>ersonen.
De prijs: De maandagavondcolleges kosten
f 75.- per series
De woensdagavond-serie kost f 100,-; daarbjj
komen nog de kosten van het voedsel,
Aanmelding; Liefst schriftelijk: Leeteinde 6
1151 AK Broek in Waterland, Eventueel tele-
fonisch: 32^7.

GEZINS- EN BEJAARDENHULP
Aanvragen voor hulp:
Volendam, Narcissenstraat 36

tel. 02993 - 64283
Purmerend, Waterlandlaan 67,

tel. 02990 - 27527
dageliqks van 8,30 - 10,00 uur

GROEHE KRUIS

Indian U een bewijs van lidraaatschap
van de vereniging Het Groene Kruis
nodig heeft (b.v. voor zwangerschaps-
gymnastiek), dan kunt U contact opnemen
met Jan Aubertijn, tel. I589

openingstijden gemeentesecretarie

dagelijks van 9,00 tot 12.00 uur

==GYMNASTpK==
Dinsdagavond van 20.45-21,45 uur is er in de
gymzaal een speciaal uur dames gymnastiek.
We doen eigenlijk van alles^om een beetje
in conditie te komen of te blijven, omdat v/e
ons daar in het dagelijks leven prettiger bij
voelen. We doen elke week grondoefeningen
(conditie en lenigheid), wat eenvoudige oefe
ningen aan toestellen, maar soms ook spel of
een test. U bent bij deze uitgenodigd om een
keer te komen kijken of mee te doen.

Marianne van Houten, tel. 020-790637

==TURNEr^==

Turnen in Broek in V/aterland is weer mogelijk
Vanaf I6 jaar ben je welkom in de gymzaal op
dinsdagavond van 19*^5 20,45 uur. Er is
daar al een gezellige ploeg van + l4 enthou-
siastelingen. We beginnen altijd met een fik
se inleiding, meestal begeleid door een mu-
ziekje, waarbij conditie en lenigheid cen-
traal staan, Daarna gaan we toestelturnen.
We doen niet mee aan wedstrijden en turnen
graag omdat we het niet willen verleren, nie
stijf willen worden of .gewoon omdat we het
leuk vinden. Voel je je ook wat stijfjes
worden en lijkt turnen je wel leuk, kom dan
gewoon eens langs om te kijken of mee te doe
Om de kosten hoef je het niet te laten, want
v/e proberen de contributie zo laag raogelijk
te houden, Marianne van Houten, 020-790637

==KERSTBOMENAKTIE==

Evenals in voorgaande jaren hoeft u niet ver
te gaan om een kerstboora te kopen. Ook dit
jaar gaan we weer naar het bos om zelf de
bomen uit de grond te spitten. Vanaf 10 de-
cember staan we weer met verse bomen voor

u klaar. De opbrengst is voor het restaura-
tiefonds van de Broeker Kerk.Heeft'u'proble-
men rait het vervoer, dan wordt de boom bij
u thuis gebracht. Wacht niet te lang, want,,
op is op. W.Reijnders, V/agengouw 7, tel. 1451..

=:=OLIEBOLLENAKTIE==
Deze maand wordt t.b.v. de restauratie van

de Broeker Kerk een oliebollen-aktie""gehoude]
Binnenkort zal er iemand bij~U'"aanbellen om
uw evt, bestelling te noteren, v/aarna deze
op 30 of 31 december bij u thuis afgeleverd
wordt. De oliebollen, die door een banket-
bakker voor ons gebakken worden, zijn rijk vooi
zien van rozijnen, krenten, enz. De prijs is
vastgesteld op / 7*— per 10 stuks, incl.
poedersuiker, Na aftrek van de onkosten is
het resterende bedrag voor het restauratie-
fonds, dus: Koop bij ons uw oliebollen, dan
korat het restauratiegeld binnenrollen, U
kunt uw bestelling telefonisch opgeven bij:
Th. van Eck I307 A, Drijver 1201
K. Jesse 1470 J. Slegt 1658
H. Valk 1724 W. Reijnders 1451

le donderdag van de maand

wetswinkel!

20.00 - 21,00 uur

Groene Kruis Gebouw

openingstijden postkantoor

dagelijks van 8.30 tot 12,30 uur




