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=:=AGENDA==

23okt Amnesty International Schrijfavond
23okt NUT Cabaret "Keren op Zicht"
23okt Plattelandsvr. 13 vrouwen + 1 pianist
26okt Broeker Kerk Blokfluitkw. "Brisk"
27okt Fanfare Zuiderwoude jubileumconcert
27okt~ldec Exp.Bh. A«Beunder + T, Mul
28okt Raad v,Kerken Oecumenische Dienst
28okt Concert Vocaal Ensemble M'dam
29okt-^nov Actie "Kappen met kappen"
2nov Suyderwou*s Historie Jaarvergadering
3nov OUD PAPIER
3nov Spreekuur B en W
3nov Plattelandsvr. Themaochtend

5-12nov Collecte Brandwondenstichting
8nov St.Belmermeerraolen Helens in N.-Holl.

llnov SINT MAARTEN

12-l8nov Collecte Nationaal Jeugdfonds
l^nov NCVB Per trein dwars door Siberie
l^nov ^riepinjectie
13nov NUT Zee~reisverslag Rob Bynsdorp
17nov Sinterklaasintocht
19~23nov Theaterproject "Adieu Broek"

ldec~33an Exp.Bh,A.OudeJans + F*v,d.Ley
3dec Spreekuur B & W
8dec OUD PAPIER

12dec NCVB Adventsviering
20dec Plattelandsvrouwen Kerstviering
22dec Kerstklaverjasdrive

= =:N U T==

NUT opent nieuw seizoen met CABARET
Herman Fluitman (bij velen bekend van de
Broeker theaterspektakels), Evert de Vries
en Johan Hoogeboora vormen de cabaretgroep
KEREN OP ZICHT. Deze groep opent het Nieu-
v/e seizoen met puntige liedjes en sketches
onder de titel: "Zicht op Keren" op donder-
dag 25 oktober a.s. om 20.00 uur in hit Broe
kerhuis. NUT-leden gratis entree; niet-leden
betalen f 10.00.

==PLATTELANDSVROUVffiN==

25 oktober in het Verenigingsgebouw te Mon-
nickendam een gezamenlijke avond met de Mon-
nickendammer Vrouv/enverenigingen. "Dertien
Vrouwen en een Pianist" treden voor u op met
het stuk; "NIET ZEUREN !l!"

==GRIEPINJ£CTI£==
Op woensdag 14 november 1990 om 20.00 uur
worden er weer griepinjecties gegeven. U
kunt zich opgeven bij mijn assistente, tel.
13^2.

H.R. Neyj

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

Postgiro 17 85 66

==RECREATIEVERENIGINGi=

B33 voldoende belangstelling zal onder lei-
ding van Elly Velthuyzen een cursus Algeme-
ne Muzikale Vorming voor KLEUTERS begxnneii,
De cursui~wordt"'gegeven op zaterdagmorgen
van 10.00 - 11.00 uur in het Stokpaardje
vanaf 3 november tot eind april 1991 ( +
20 lessen). De kosten voor de gehele cur
sus bedragen f 90.-. Deze moeten worden vol
daan bij aanvang-. Inlichtingen en opgave bij
Anja Velzel, tel. 1777-

==GYMVER. SPARTA==

VVie, o, wie heeft er thuis nog "Sparta"
gympak^es liggen? V/e zitten nl. vresljjk ver
legen om deze pakjes. De kleine selectie
meisjes hebben deze pakjes nodig. Als u nog
een pakje heeft liggen wat u niet meer ge-
bruikt, wilt u dan zo vriendelajk z^n om dit
in te leveren bij Tatia Englebert of Helraa
Aupers. Bij voorbaat onze harteljjke dank vooi
uw medev/erking! I !

Beste Broekers/wintersporters_^en^trimmers.
Gyinver. Sparta bledt u de raogelijkheid om bij
ons uw conditie op peil te brengen en te
houden. Voor de "zomer"-trimmers is er op
de dinsdagavond van""20 •^5"— 21.^5 gele-
genheid"*de''spieren los te maken. Er zijn vast
wel trimmers die 's'winters 00k graag hun
conditie op peil willen houden, maar liever
niet in de kou buiten willen lopen.Zij kunner
zich voor een half jaar bjj ons opgeven als
lid. Dat is de periods van 22 okt. 1990 tot
1 april 1991. De kosten bedragen f 92.30.

Voor de echte wintersporters is er de moge-
lijkheid om vanaf 7 jan, 1991 tot 4 raaart
ski-gymlessen te volgen. Dit is dan op de
3on3ir3agavond van 21.00-22.00 uur. Op dit
uur~wor3i"er'"speciaal aandacht geschonken
aan die spieren die nodig zijn om soepel de
helling af te glijden. Ook hiervoor is er eei
specials prijs, nl. f ^0.- ( 8 lessen)
U kunt zich hiervoor opgeven bij Tatia Engle
bert, tel. 3330, Dit kunt u ook doen in de
gymzaal tijdens bovengenoemde uren.

==RAAD VAN KERKEN BROEK IN WATERLAND==
Op zondag 28 oktober a.s. is er om 19*30 uu]
weer een oecumenische dienst in de kerk te
Broek in Waterland7*'Voorganger is ds. Marcel
Barnard. Het thema van de dienst is "ge-
rechtigheid".

" Op 8 sept.1.1. Monumentendag is
op Havenrak 17 een paraplu achtergebleven,
===== tel. 1792.




