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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==
Collecte Ned. Brandwonden Stichting
OUD PAPIER

Spreekuur B en W
Griepvaccinatie
Plattelandsvrouwen Themaochtend

Sint Maarten

Redt Band + 5-niei Band in Broekerhuis
P.v.d.A. Jaarverg. 20.00 u.Broekerhuis
NCVB: Donorschap en medische ethiek
NUT len van Duynhoven, cabaretidre
Welfare verkoop in Broeker Haven
Sinterklaasintocht

Herv, Vrouwenver. verkoop te Z'woude
Plattelandsvr. "Patientenraad"

Spreekuur B en W
NUT Henk Vogelzang:Yosimite N.P.
Opening gerestaureerde N.H.Kerk
Open Dag gerestaureerde N.H. Kerk
OUD PAPIER

NCVB Adventsviering
Plattelandsvrouwen Kerstavond

NCVB Nieuwjaarsreceptie
NUT Bart Wursten over Afrika

NUT een concert

NUT Film van Sail Amsterdam
NUT Broekers voor Broekers

==:SPREEKUUR B EN W=^

'"HeiT'maandelijks spreekuur' van B & Wis op 6
november a.s. om 19«00 uur, De Erven 2.
Zitting heeft deze keer Burg. Koppenaal.

==OUDPAPIER==

Zaterdag k november wordt er waer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Ora
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het
andere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
begonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
den wordep meegenoraen. BiJ voorbaat dank.

==PLATTELANDSVROUWBN==

Wcensdag 8 nov.-een themaochtend georgani-
seerd door de Vrouwenraad Waterland-Oost, me
als onderwerp; "De economische zelfstandig-
heid van de vrouw". Mevr. K.Eisens-Timmerman

spreekt hierover. i^et weeshuis in Monnicken-
dam. Aanvang; 9'30 uur.

=:=N.C.V.B.= =

L3 november spreekt dr. Buitenhuis in het ka
der van "Gezondheidszorg - Gezonde zaak?"
over Donorschap en medische ethiek. Dr. Bui
tenhuis is farmacoloog in het AMC en hoopt
ons vanavond enig inzicht te geven in deze
moeilijke materie.

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

Postgiro 17 85 66

==GRIEPVACCINATIE==

De griepvaccinatie wordt dit jaar gehouden
op woensdag 8 nov. 1989* PlaatsrHavenrak 19«
Tijd: 19.30 uur. Gelieve u op te geven bij
de assistente: tel. 13^2.

==SINT MAARTEN==

Voor degenen die niet op de hoogte zjjn met
dit gebruik, Zaterdag 11 november vieren we
weer Sint Maarten. De kinderen (tot * 13
komen dan tussen I8.OO en 20.00 uur langs de
deuren. Ze dragen een lampion en zingen een
Sint Maarten liedje. Het is de bedoeling dat
u ze dan wat snoep, fruit of iets dergelijks
geeft.

=:^ZUIDERWOUDE=:=

Onze jaarlijkse verkoopdag van de Herv. vrou
wenver. is op 18 november a.s. 's middags vai
2 tot k uur, »s avonds zijn wij om 7 uur
open. Wij hebben mooie handwerken en er zipn
diverse attracties, 's avonds gaan we kienen
en zal het rad van avontuur draaien. En na-
tuurlijk is er ook een roramelhoek. Wij hopen
dat u alien komt. Tot ziens op 18 november
in het Dorpshuis te Zuiderwoude.

==MUZIEK IN HET BROEKERHUIS==

Op 11 november ora 21.00 uur treden 2 Broeker
bands op in het Broekerhuis. Het wordt weer
een avondje gezellig luisteren en dansen op
muziek van de REDT BAND en de 5 MEI BAND.
Daarnaast zal Anke Lankreijer ook enige zang-
nummers meezingen met de bands. De muziek is
vooral bestemd voor de 30 plussers. Het repe
toire bestaat in hoofdzaak uit swing-, jazz
en rochnummers. Inlichtingen over de avond
kunt u krijgen bij Herman Dorresteijn, 3082.

=x=SINTERKLAASINTOCHT=-

Op 18 november a.s. zal Sint Nicolaas ook
Broek in Waterland weer bezoeken. We hopen
hem ora + 10.30 uur op de Eilandweg te kunnen
begroeten. Daarna vertrekt Sint te paard,
vooraf gegaan door Ben fanfare, naar het ge-
meentehuis. De burgemeester heet Sint daar
welkom om + 11.00 uur. Van 11.30 tot + 12.30
uur kunnen"de kinderen Sint.in het Broeker
huis begroeten. Indien u niet in het ontzet-
tende gedrang terecht wilt komen met uw
kleine kind, dan kunt u beter om + 12.00 uur
komen.

Oppas gevraagd voor 2 kinderen (1 en jaar
op donderdag en vrijdag, niet in de vakantie
Bij de oppas thuis. Inl. Marleen Wijnands,
==== tel. 327^ •—




