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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==

17dec Expositie B.H. i T.MUL+B.den Hartog
l8nov Bejaardensoos Maaltjjd+lezing hartst.
l8nov Havenrakkers Schooltoneel belangstel.
19nov Sinterklaasintocht
23nov O.d.P. verv. voorber. Deens Kerstfeest
2^1-noV O.d.P, verv. Priksleeen maken
25nov Jeugdhuis Kinderdisco
26nov Jeugdhuis Vrij dansen

6dec •'^ejaardensoos St.Nicolaasfeest
8dec NUT Noorwegen vanaf het water

lOdec OUD PAPIER
j2dec Spreekuur B en W
lAdec NCVB Adventsviering
1^+dec O.d.P. verv.voorber. Deens Kerstfeest
15dec Plattelandsvr. Webtheater
iSdec Zuiderwoude Volkskerstzangdienst
20dec Bejaardensoos Kerststukjes maken
2ldec O.d.P. Viering Deens Kerstfeest
22dec Uitdam Volkskerstzangdienst
3jan Bejaa.rdensoos Nieuwjaarsreceptie

==TONEEL HAVENRAKKERS==
Op vrijdagavond l8noyember a.s. orn 20.30 u.
wordt in het jeugdhuis "De Voorhaak" voor
ouders en belangstellenden het toneelstuk
"Opsporing verzocht" opgevoerd door ouders
en leerkrachten van de basisschool "De Haven
rakkers". Kaarten a / zijn verkrijgbaar bij
de fam. Swart, Nieuwland 8, tel. 1583i fara.
Schrama, Hage Weer ^1, tel. 3067 of op school
Er wordt dit jaar voor het eerst 00k een
tombola gehouden.

=:=SINTERKLAASINTOCHT==
Op 19 november a.s. zal Sint Sicolaas 00k
Broek in Waterland weer bezoeken. We hopen
tiem om * 10.30 uur op de Eilandweg te kunnen
begroeten. Daarna vertrekt Sint te paard,
Tooraf gegaan door het fanfare "Jeugd doet
ueven", naar'het gemeentehuis. De burgemees-
ter heet Sint daar welkom om + 11.00 uur.
7an 11.30 - + 12,30 uur kunnen de kinderen
3int in het Broekerhuis begroeten® Indien u
aiet in het ontzettende gedrag terecht wilt
koraen met uw kleine kind, dan kunt u beter
Dm + 12.00 uur komen.

OPPASCENTRALE

Belt U naar mevr. D. Lillo

Oosteinde 30, $el. I67I
voor een oppas

Mededelingenblad; mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

==BLIJr VAN MIJN BROEK==

Het actiecomit§ wil u hierbij hartelijk dan-
ken voor uw medewerking op de 3© november,
de dag van de hoorzitting en het bezoek van
de Vaste Commissie van Binnenlandse Zaken
aan Broek in Waterland i.v.m. de gemeente-
l3jke herindeling, te laten slagen. Aller-
eerst uw bereidheid tot medewerking op onze
late oproep, wat niet anders kon omdat wij
00k pas zo laat de juiste informatie ont-
vingen, alsmede uw uithoudingsvermogen om de
komst van deze commissie af te wachten (wat
een koude tenen) en 's .middags by de hoor
zitting hebben geleid tot een geslaagde
actie. Het actie comite.

=EXP0SITIE BROEKERHUIS=:

t/m 17 december exposeren Brigitte den Hartog
en Trussje. Mul in tiet Broekerhuis. Brigitte
heeft met acryl en aquarellen geexposeerd
in galerie "Het Schouw" en veel mooi werk
van haar hangt nu in het Bpoekerhtiis. Zij
heeft een eigen atelier in Middelie. Truusje
heeft wat engekse aquarellen, hortensia's,
gemaakt. Brigitte gaat steeds kleiner schil-
deren en Truusje steeds groter. Zij hebben
wat dat betreft invloed op elkaars werk.

==UNICEF==

Vanaf heden weer te koop bij Roeleke de Gier
Keerngouw 10, tel. 1621 Unicefwenskaarten,
puzzels, agenda's, kaarsen en vele andere
artikelen. Er is nog volop keus en de raoge-
lijkheid tot bestellen. De opbrengst van 1
wenskaart is al voldoende op 3 kinderen te
redden van de tragische uitdrogingsdood door
diarree. Uw wenskaart is hun kanskaart.

==RESTAURATIE BROEKER KERK==
T.b.v. het restauratiefonds van de N.H.Kerk
te Broek kunt U bij: mw. M.Spaans, Laan k,
tel. 1^9^ of mw. T.Slegt, Buitenweeren 27?
tel. 1638 Kaarsen en lepeltjes met een af-
beelding van de N.H.Kerk, lepeltjes met het
wapen van Broek en ansichtkaarten van Broek
kopen. Misschien een idee voor Sinterklaas.

:=:GROENE KRUIS==

Indien U een bewijs van lidmaatschap van de
vereniging Het Groene Kruis nodig heeft
(b.v. voor zwangerschapsgymnastiek of kruk-
ken), dan kunt U contact opnemen met Jan

' Aubertijn, tel. 1389*




