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Secretariaat Stichting "De Broeker Redactie adres mededelingenblad:
Gemeenschap", mevr. Bo Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.
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==AGENDA==
Klaverjasver. Koppeldrive
de Voorhaak Drive in discotheek

Plattelandsvr. Film "Het versohil"
Uitdam Gieten met gips voor kinderen
NCVB "Vrouwen in de Islam"

Sees Zuur-/boerenkool maaltijd
OUD PAPIER

Uitdam Fietspuzzeltocht
Plattelandsvr, Gez. avond vrouwenver.

de Voorhaak Koemos discoshow

Spreekuur B en W
Uitdam St.Maatten lampions maken
NUT C. den Hartoog, zeezeilen
Plattelandsvr. Soc.Econ.Voorlichting
Geraengd Koor Jaarconcert
OUD PAPIER

Uitdam Boetseren voor volwassenen

NCVB Amnesty International
Havenrakkers Toneel kinderen

Havenrakkers Toneel belangstellenden
Sinterklaasintocht

Tracht Uitvoering
Uitdam Videomiddag
Plattelandsvr. Levensfasen v.d. vrouw

Tracht Uitvoering
Tracht Uitvoering

29okt PvdA Jaarvergadering

=:=OUD PAPIER==

Zaterdag 17 oktober wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Om
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het
andere deel van het dorp wordt om ICT.OO uur
begonnen. Wilt U het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
den worden meegenoraen. Bij voorbaat dank.

==KLAVERJASSEN==

Koppelklaverjasdrive op zaterdag 10 oktober
in het Broeker Huis. Aanvang; 20.00 uur.
Opgeven bij J. Spaan, tel. 131^.

=:=N.G.V.B.==

1^ oktober spreekt Alies Strujjs over het on-
derwerp "Vrouw in de Islam". Alies is werk-
zaam bij Vrouw, Kerk, 2/3 Wereld en heeft
door haar werk veel te maken met buiten-
landse vrouwen.

Mevr.- A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel.1201.

==:INNING DONATIES BROEKER GEMEENSCHAP==
Het is weer zo ver. Vanaf half oktober tot in
november komt er weer demand bjj u langs voor
de inning van uw bjjdrage aan de Broeker Ge-
meenschap. Het bedrag is hetzelfde als voor-
gaande jaren, te weten f 7*50 per gezin. Waar-
om vragen wij die bydrage aan U? Naast de or-
ganisatie van b.v. de Broeker Feestweek en de
intocht van Sint Nicolaas ontvangt u iedere
2 weken ons mededelingenblad "De Broeker Ge-
meenschap", vol verenigings- en ander nieuwsr.
Daar hebben wij uw bijdrage hard voor nodig.
Wie komen er bij U langs? In Uitdam is dat de
heer G. de Waart, in Zuiderwoude de heer
Stenzler en in Broek In Waterland de dames
van de F-side, u weet wel, die fanatieke dames
supporters van SDOB-1. E6n van de dames Leeg-
water, Haars, Meyn, Schoon, van Rijn, G. Kou-
wenoord, T. Kouwenoord, Geel, Spaan, Posch,
Klein, Moerkerken, Tromp en Blufpand kunt U
aan de deur verwachten. Tot slot nog dit. De
inning van I986 heeft door omstandigheden e-
nige vertraging opgelopen. Het spjjt ons zeer
dat by een aantal van U die bijdrage pas begin
dit jaar is opgehaald. Wij hopen, dat U er be-
grip voor hebt, dat wij desondanks de inning
1987 v66r het einde van dit jaar willen afron-
den. Wij danken U bij voorbaat voor uw mede-
werking. Bestuur Broeker Gemeenschap.

==PLATTELANDSVROUWEN==

Maandag 12 oktober de film "Het Verschil" van
Nouchka van Brakel. Hierin komt naar voren
welke moeilijkheden een jonge vrouw ondervindt
bij *t solliciteren t.o.v. haar mannelijke col~
lega's. Na afloop kunnen we vragen liellen.
Het Weeshuis, Monnickendam, 20,00 uur.

Dohderdag 22 okt. Avond van de gezamenlijke
Vrouwenverenigingen uit Monnickendam.in het
Verenigingsgebouw, Monnickendam, 20.00 uur.

==JEUGDHUIS DE VOORHAAK==

Zaterdag 10 oktober DRIVE-IN-DISCOTHEEK
Aanvang: 21.00 uur. Dezi~avond*"weer een dis
coshow, die de moeite waard is om te bezoeken'
Dus tot ziens! LET OP!!I Ook deze avond, ^
schrijven wij weer gratis paspoorten uit!! I
Kinderdisco Tijdens dit schrijven was nog niet
bekend7"'di'"exacte datum van de volgende kin
derdisco. Let op de aanplakbiljetten.




