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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

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

Rabobankno. 31.07.13.579

= =AGENDA=:=:

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

Postgiro 17 85 66

==ADIEU BR0EK==

17nov Sinterklaasintocht
l8nov IJsclub naar Jaap Edenbaan

iSnov^ Oud Broek Tentoonslelling
19-25nov Collecte Diabetes Fonds
20nov Raad van Kerken "Gerechtigheid"
20nov Plattelandsvr. "Droogbloemen"

23'),2^vTheaterproject "Adieu Broek"
25^

23nov^ Oud Broek Tentoonstelling
ldec-3dan Exp.B.H, F.v.d,Ley+A-OudeJans
3dec Spreekuur B en W
8dec OUD PAPIER

12dec Adventsviering
l^decN
13dec^ K.D.S. Tentonnstelling
l6dec
20dec Plattelandsvrouv/en Kerstviering
22dec Kerst Klaverjas ^rive

23 t/m 25 november brengt de Stichting Wa-
terlandse Theaterprojecten "Neeltje Pater"
de politieke tragikoraedie "Adieu Broek"
geschreven en geregisseerd door Henk John
ter gelegenheid van de gemeentelijke herin-
deling en daardoor de opheffing van de ge~
meente Broek in Waterland. Kaartverkoop:
Ats Drijver, Buitenweeren 17» tel. 1201.
Voorstellingen vriidag_23_november generale
repetltie'"met''pubiiek, aanvang 21.00 uur,
entree / 5«-* voor iedereen
Zaterdag 2^ november Premiere: uitverkocht
Zondag 25 november; 16.00 uur Matinee; 21.OC
ilur avondvoorsteiling. Entree: f 10.- (/7«3t
voor 65+ en CJP). De voorstellingen zijn in
de N.H, Kerk te Broek in Waterland. De kerk
is een uur voor de voorstelling open, is
goed verwarmd en de koffie staat'klaar.

==IJSCLUB==

Aanstaande zondagmorgen (I8-II) om negen uur

gaat de IJsclub weer naar de Jaap Edenbaan.
VJe gaan met auto's en vertrekken vanaf het j
parkeerterrein. Men kan zich hiervoor t.ra. (
zaterdag (17-11) opgeven bij Fred Verhoef, I
Binnenweeren 12, tel. 313^ of bij Jaap Blak- j
born, Wagengouw 6^, tel. 3175• Deelnemers (
moeten rainstens 10 jaar zijn (tenzij onder I
begeleiding) en lid zijn of v/orden van de IJsj
club. Kosten: t/ra 15 jaar gratis, vanaf I6 |
jaar / 2.50. I

En v/ist u: dat er zeer binnenkort een vlonderj
van""/""6000, - wordt aangebracht onder de Pel- |
serbrug, zodat beide dorpshelften bij een ys-j
winter, beter en vooral veiliger, via het ijs|
voor elkaar bereikbaar zijn; en dat de ysclubl
op 23 februari 1991 in het Broeker Huis een j
eeuwrees^~ofganiseert, waarvoor u bij deze .. (
bent*"uItgenodigd; en dat we op vrijdag 1^ dec I
alweer naar de Edenbaan gaan; en dat we de j
komende weken contributie komen ophalen en j
leden gaan werven; en dat we op 12 december I
de jaarvergadering houden, |

openingstijden postkantoor

dagelijiks van 8,30 tot 12.30 uur

^«SINTERKLAASINTOCHT==

Op 17 november a.s. zal Sint Nicolaas ook
Broek in Waterland weer bezoeken. We hopen
hem om + 10.30 uur op de Eilandweg te kunne]
begroeten. Daarna vertrekt Sint te paard,
vooraf gegaan door het Fanfare "Jeugd doet
Leven", naar het gemeentehuis* De burgemees-
ter heet Sint daar welkora om + 11.00 uur.
Van 11.30 tot + 12.30 uur kunnen de kindere]
Sint in het Broekerhuis begroeten. Indien u
niet in de ontzettende drukte terecht wilt
komen met uw kleine kind, dan kunt u beter
om + 12.00 uur komen.

=:=BROEKER BODEMVONDSTEN==

De Ver. Oud Broek in Waterland viert haar
25-jarig bestaan met de tentoonstelling
"Broeker Bodemvondsten". Ongeveer 15 eige-
naren/essen hebben hun "gevonden voorwerpen
in bruikleen gegeven. De tentoonstelling is
iii de voorraalige Leerkaraer op 17 ^ I8, 2^ en
25 november. Op zaterdag van 10.00-16.00 uu;
Op zondag van 12.00-16.00 uur. Toegang gra
tis. Bij de tentoonstelling is een speciale
aflevering van de Broeker Bijdragen versche-
nen, waarin de meest interessante voorwerpe:
zijn afgebeeld en besproken.

openingstij den_gemeentehuis

dagelijks van 9»00 tot 12.00 uur




