
jttonreiiLber no-lOlO

UimAM

BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

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

Rabobankno. 31.07.13.579

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

Postgiro 17 85 66

! ==ZUIDENWOUDS^=
.j-Onze jaarl±jj£&a' verkoopdag van de Hervo
IVi^uwemrer. is op l8 november a»Sc 's inid-
j dags van 14.00 - l6»00 uur, 's avonds ivnin
j wij ora 19o00 uur open.- Wij hebben inooie inand
Iwerken en er zijn diverse attractie, 's a'v

lonov NUT len van Duiniioven., cabaretiere
.1SnoV Sin t erklaasintocht
l8no*' Herv. Vr.Ver»Z'''v;oud9 Verkoopdag
P2nov Pla.ttelandsvr. "•^aiientenraad"
iSnov Soos Vacantiereunie, J-0«00 uur
Idee Fanfare Zuiderwoude... .Gojtmerjn^.
•ide". Spreekuur B en
5>dac Soos ^interk3.aasfeert , 13-30 uur
7dec NUT Eenk Vogelzang .

jvonds gaan v/e kienen en zal het racl •
I tuur draaien. En natuurlijk is er o-ok; ecu
!romraelhoek. Wij hopen dat u alien korat<- T'. c

8dec Opening N.Ho Kerk be-Broe.k. n.n--W6lazul... |.^ens op l8,.jiooreiiii>er"'inu-Eat_J>orps.huis te
Odec CUD PAPIER ! Zuiderwoujie,
Odec Open dag N.H. Kerk :e Broek in wSland i====

;i3d.ec NCvB Ad\ entsviering
ipdec Brcieker Kocr Kersijcncerx-
ISvdee Sobs Kerstdiuer, 10^00 uur
Rldec P?uatteiands7rouv/en Xersbavond
R.<;dec Kejrstzangdienst Brrek in Waterland

Pjan Sobs Nieuv/jaarsreceptie 13<»30 uur
4jan NQVB Nieuwjearsreceptie
7jar: Fanfare Z' wotde Nieuwjaai sconcert

I .«-.=PLATTELANDSvrKOU;;EN==

i =irN U 1=::^
lie Maatschappij tot Nut van »t Algemeen
'het NUT -- laat u v/eten dat de data van het

Iprogramma voor het seizoen I989 - 1990 nu
ivaststaan. Noteert u ze alvast in nw agenda:
idoiiderdag 7 december komt HENK VOGSLZANG een
ilezing met diaP s Souden over het oudste en
juitbundigste natuurgebied van de Verenigde

"=:= IStaten, het Yosemate National Park.
jdonderdag I8 januari 1990 ontvangen wij BART
•WURSTENT~die~boeiende verhaler vertelt overWoen&dag 21 november om 20,00 uur in het

doroshuis te Katv/oude eon lezing. verzorgd , _door: "De Voreniging Patientenraad WaterlandZiOn omzwervingen door Atrxka. _
met als onderv/erp: "Een patientenraad, wat , |S22!2S_ii_!25ElJ2£i, ('//N
heb jo er aan, nu en in de toekomst." |dag)ooncert en werken eraan hier een traaitie

/ ===='''''^^ maken.
•r X , v:,-.nr\->DT>ci r?ut•c\v'-o-vr\i}r^iP Idonderdag 1 maart laten wij de film zien vavi

d6~Iaatitiihoudin SAIL AMSTERDAM en wordi. ertlev raniareoorps "Zuiderwoade" geeft op organisatie van SAIL ::990.
Zaterdag 7 april wordt de daverende s-iot-

javond van het seizoen, want dan worat de tj'a-
Iditie BROEKERS VOOR BROEKERS weer voortgezet:,
'Wij roepen iedereen op zich voor deelname

____ jdaaraan te melden, hetzij bij Jan Kurk, tel.,
1552 hetzij bij Pieter Hornstra, tel. .1313^

dag 1 doc ember a^s, ora 20.00 uur een uit-
voering me'c de volgende onderdelen. 1. Con
cert., 2-. Vertoning van de dorps film uit de
uijf tiger jareric 3-.. Eventueel aangevuld met
muziek van de kapel,

==sinterklaasintocht==
Op l8 november a^Sc zal Sint Nicolaas ook
Broek nn Waterland weer bezceken. We hopen _ 7^kt~ i,„v,4. ^f!: , iU weet toch dat u CD's kunt lenen in
hem om 10.,30 uur op de Eilandweg te kunnen •
begroetTn. Daarna vertrekt Sint te paard, , tt j j-

.. J i_ 4. 47 iweek. Voor degenen die reeds leendon,! r.ivcorai gegaan door het fanfare "Zuiderwoude" lean. \!
naar het gemeentehuis. De burgemeester heet
Sint daar welkom om + 11,00 uur. Van 11.30
tot 12,30 uur kunnen de kinderen Sint in
het Broekerhuis. begroeten. Indien u niet in
het orit'^.ettende gedrang terecht wilt komen
met uw kieine kind, dan kunt u beter om
-!- 12.00 uur komen.

==VOLKSDANSGROEP 50 ==

==BIBLI0TH2EK=:^
de -

'bliotheekll Kosten~siichts f 1.50 p^r od por

weer 100 andere cd's te leen.
iWist u eigenlijk wel dat u tijdschrii^en kunl
ilenen? Een greep uit het aanbod: Ariadp^^
IVT Wonen - Doehetzelf - Eigen Huis -
;sie - Kijk - Kinderen - Koopkracht • Consu-
imentengids - Opzij - Groei en Bloei - O.o Pau

IMet ingang van heden zijn er weer vee3 n\eu. -
=r== !v/e boeken in. de. ui.tlani.ng4^. OoknroorL.u...i.s. er

jvast wel lets bij. Openingstijden:
Do Volksdansgroep 50+ zoekt nog nieuwe leden jMaandag 15.30-16.30 en 19.00-20.30 ui:.r
Houdt u van dansen kom dan eens langs op jDinsdag 13.30-14.00 uur
woensdagochtend in het Broekerhuis. We dan- jDonderdag 15.30-16.30 en 19.00-20-^30 uur
sen--'̂ xan 10.-.00 —11.30 uur. < Leeteinde l6




