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UITDAM DBRWOUD

BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Sekretariaat: mw, B, 38, tel. 3120

15jan Tracht §§nakter in Ilpendam's festival!
163an Jeugdhuis Thide's drive in show j
17Jan IJsclub naar Jaap Edenbaan j
203an WD fraktievergadering !
ZOJan PvdA vergadering ' j
Pljan NU-T schrijver Ben Borgart ,|
"21^-an-^lattelandsvrouwen 3'aarvergadering I
223an K.D:S. Prijzenavond kienen j
29.3an Afscheidsreceptie P. Kooyman !
6feb OUD PAPIER

17feb NCVB Jaarfeest + kienen j
22feb-6mrt Collecte Leger des Heils • j
25feb NUT "China" 1
Imrt Broeker Geraeenschap jaarvergadering !
3nirt Plattelandsvr, "Westfriese skroivers" {
5mrt S.D.O.B. 60 jaar receptie j
y.Tirt Spreekuur B en W . " |
7mrt Collecte Reumafonds i

10t/ral2mrt SDOB feestavonden i
12mrt OUPT'APIER' ' |
l4-20mrt Collecte Simavi j
l6mrt NCVB "Wilde ganzen" 1
.''.9inrt Bejaardensoos BAZAR |
21mrt Plattelandsvr, "Wereld Natuurfonds" j
21-27nirt Collecte Kinderbescherming !

==PLATTELANDSVROUWEN=:
Donderdag 21 3"an. Jaarvergadering in de Beerl
kamer om 20.00 uur. Na de pauze brengt mevr.j
J. Bregman een liedjesprograrama. i

=:=JEUGDHUIS DE VOORHAAK==
Vrijdag 15 Januari KINDERDISCO om I9.OO uur |
Toegang gratis. De avon"(5*'in het nieuwe Jaar I
weer speciaal een disco voor de Jeugd tot 13'
Jaar. Dus, tot ziens allemaal! 1

Zaterdag I6 Janauri THIDE»s DRIVE-IN-SHOW
Aanvang: 21.00 uur. Deze avond wordt de Voorl
haak weer in een discotheek veranderd door I

de professionele discotheek uit Callantsoog i
met een fantastische lichtshow. Dus succes

is verzekerd!!!

Mededelingenblad: mw. A.dDilf^^CBS^enaveeren 17, tel. 1201

Van dinsdag 12 t./m zondag 17 jaiasiiiltilT/SSnsJt
er in Ilpendara een 6enakterfestival plaats.
Hieraan nemen vele Toneelverenlgingen uit de
regie Waterland deel o.a« onze plaatselijke
Toneelver, Tracht. Zij spelen op vrijdag 15 ;
januari de zwarte komedie "Aardbeien met Slag"
room". Plaats: Dorpshuis te Ilpendam. Aan-
vang: 20.00 uur. Toegang: f Diezelfde
avond zi3*n er nog 2 andere §6nakters te zien.
We hopen op Uw belangstelling.

==IjyLUB==
Woensdag 1^ Januari 19871 Grote Waterland-
Oosttocht verreden onder barre omstandighe-
den, wind NO 7a 8, temp. - 10°C 'tKan verkere:
Daarom gaan we zondagraorgen 17 Januari I988
weer naar het kunstijs van de Jaap Edenbaan
Echter niet met een bus, raaar met personen-
auto's, De belangstelling is n.l. zodanig te-
ruggelopen, dat het financieel niet meer ver-
antv/oord is om een bus te laten rijden. We
willen de echte leifhebbers evenwel niet te-

leurstellen. Degenen, die mee willen, moeten
zich uiterlijk zaterdag I6 Januari opgeven
bij F. Verhoef, Binnenweeren 12, tel. 3136 of
bij J. Blakborn, Wagengouw 6^, tel. 3175« Be
auto's vertrekken om negen^uur vanaf het par-
keerterrein bij de Rabobanki Set lidmaatr
schap van de ijsclub is hiervoor verplicht
en men moet minstens 10 Jaar zljn. Verder.
geen kosten.
Dan zijn Bart Geel en Willem Maasland Jr.
voorlopig toegetreden tot het ijsclubbestuur''
(in ieder geval tot de volgende ledenverg.)
Bart Geel neemt het secretariaat over van de

naar elders .verhuisde Teun Steenbee'k. Het
adres van de ijsclub luidt nu dan 00k:

Laan 12, tel. I318.

==N U T==

Het NUT heeft voor donderdag 21 Januari a.s.
de ras-verteller en schrijver BEN BORGART
uitgenodigd om een lezing te houden over zyn
werk en schrijverschap. Ben Borgart is.een
bijna echte Waterlander, die een achttal boe-
ken op ziJn naam heeft staan. HiJ is goed
voor een heel bijzondere en boeiende avond.
Plaats: Broekerhuis. Aanvang: 20.00 uur.

Vrijwilligers gevraagd voor o.a. prograrama j
commissie en bardienst. Voor informatie: [
Erik Koetraer, tel. 1239 of Marco Houtman,133^i»

==:ROMMELMARKT=:=
Sen aantal gemeenteleden van de N.H.Kerk heeft, het plan opgevat om nogmaals een ROMMEL-
MARKT "te houden in april met daarbij een aantal attracties. t.b.v. het restauratiefonds
^>an de N.H.Kerk. Gehoopt wordt op medewerking van de Broeker bevolking en eventueel op hen
dxe buiten Broek wonen. Als U een en ander hebt op te ruiraen, iets wilt haken, breien(zoz)





==KLEINDIER JOORHA.lL== |
aijn we dan al weer het nieuwe jaar inge- ^

schoven. De Kleindiersportver. west UaJ-le- i
maal een gezond, sportief 1988 i
toonstelling mocht wederom tot een 8^^°* sue ,
ces behoren, Veel werk was weer verzet om d ,
vele bc-zoekers een plezierig en leerzaam ver ^
tier te bezorgen tussen de kooien, I
Burg. Koppenaal opende vrijdagavond e en j
toonstelling en maakte de kampioenen tekend, ^
T.w. Grote hoender - D, Schreuder; Dwerghoen ,
ders - Comb. Slagt; Koniinen - J. APP®!' ;
duiven - C. van Vugt; Watervogels - G.Bos- .
schieter; Tropen - J. Bulder; Parkieten - |
J. Roos; De afd. jeugd ken als kampioen ko- ,
ni.inen noteren: Sandy Bodde; dwerghoenaers- |
Gerdo Bosschieter en de grote hoenders ga- ;
ven Willemien Dorresteyn als kampioen te i
zien. Maar dat was nog lang niet alles wa ;
we van de jeugd te zien hebben gekregen. ^
Het schoolbezoek was weer erg gezelj-ig
leerzaam, maar ook de vele tekeningen en op-|
lossingen van een rebus lieten ons merken _ ;
dat de jeugd wel degelijk sterk betrokken is;
bij het dier. De jury had het best moeilu ,
maar konden toch in groep ^ ° i
sing maken. le Detlef Perpstra; 2e Elly h ,
rends; 3e Peter Prijs. Thomas SP^^°Ser kreeg,
met zijn originele idee een eervolle vermel ^
ding. Groep 3 en If: le Moniek Schrama; 2e ;
Marije Hordijk; 3e Renate Suykerbuyk; Jte j
Arvid Sohaller. Groep 5 en 6: le i
2e Jantine Prijs; 3e Aline Honingh. Groep 7
en 8: le Gert-Jan de Ruijg; 2e Tjaarda Ros- ,
kam; 3e Sonja Verkleij, De !
/ressen moohten een Milkyway afhalen. Ere ,
lid J. Nierop sr. deelde deze prijzen ™®®^ |
met veel plezier uit, waar voorzitter Kas- |
pers hem dan ook weer passend voor nedank .,
L rest ons nog de feestelijke priazenavond ,
op vrijdag 22 januari 1988 in de Voorhaa , ,
waarmee we aanvangen om 20.00 uur. De sp :
prijzen uitreiken, kienen, de grote " i
ting "trelcken" en vervolgens verder kiene .
ledercen is van harte welkora.

==PULIT^==

Spreekuur: ledere zaterdagmiddag ^oudt de
politie tussen 1^.00 en 15.00

uur spreekuur in het postbureau aan het
Nieuwlaiid 37, tel. 129^.
Gevonden^voorwerpen

- een wielblokkeersteun, kleur zwart
- een rood/gele skelter
- een witte Opoe fiets
- een poes, wit met grn-js en zwart, witue

- een trainingsoack,
7/52, kleur donkerblauw/licht blauw rae
rode en grijze strepen _

- een grijze kinderportemonnee, inhoua:
geld en enkele plaatjes

Ver.loren^yoorwerpen

- sportfiets, merk Peugeot, kleui^ paars,
racestuur en 10 versnellangen

- gouden kapspeld
- een damesfiets, merk Gazelle, kleur

groen met Brook,s zadel

GEZIN8- EN BBJi'iARDENHULP
Aanvragon voor hulp: ^
Volendam, Karcissenstraa^ 3o,

02993 " 64283
Purmerend, Waterlandlaan 67

02990 - 27527
dagelijks van 8.30 - 10.00 uur

le donderdag van de maand

v; e t .c; w i n k e 1

20c00 - 2I0OO uur
Wijkgebouw Groene Kruis

—vmPT.•mir.WDP. VBRGUNNINGEN==

Burgemeester en Wethouders hebben de volgen-
de bouwvergunningen verleend aan:
- P A Olivier voor het oprichten van een;oo±ir7earage +veldschuur op het adres
- mevr' M. Stookebrand voor het ged. veran-
deren van een woning op het adres Zuidein
l4 o
- W. Herrebrugh voor het plaatsen van
dakraraen op het adres Dorpsstraat 11- 3
Omtrent de mogelijkheden tot het maken van
bezwaar: Kerkplein 6, telo 1651.

OPPASCENTRALS

Belt U naar mevr. D Lillo,
Qosteinde 30, tel. 167I

voor oen oppas

BIBi^IOTHEEK

openiiigstijden

maandag 15.30 - 16.3O uur
19.00 - 20e30 uur

dinsdag 15.30 - I't.OO uur
donderdag 15.30 - l5'30 uur

19.00 - 20.30 uur
Leeteinde l6

GRAVEREN

Wilt U uw fiets, t.v, toestel, video o
laten graveren, neem dan contact op no
de heor A. Koerse, Nieuwe Niesenoordou
wpl 9, Monnickendam, tel. 02995 - 39.?
Hij korat bij U langs om dat kosteloos
te doen. De heer Koerse doet dxt xn Sc-.
menwerking met de politic. U kunt oc.o
het kenteken van uw auto in alle ramer.
laten stralen, kosten / 10.-, dxt gaai
op afspraak.

ALGEMEEN MAATSCFAPPELIJK WERK
Maatschappelijk werkster:
Spreekuur: Dinsdag 12.30 - 13-30

Groene Kruisgebouw
telo 1255

Tel. bereikbaar op werkdagen van
9„00 - 12.00 uur: 02990-^53^5

openingstijden postkantoor

dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur


