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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

.JSekrfitariiatJjiUKJ. Blufpand, Ra.Draai-3.&,JeL.3i2fl Mededelingenbladunw^-A,J2i#ver-r£uiteaweefea-4-7T-t^.-4^204—
Rabobankiio.

20okt. Broekerkerkcbncert Duo.:fluit + harp
24okt•KDS Jahrvergadering
25okt NUT Toneel in Zuiderwoude
26okt Broekpop Broeker Huis: Band "Kaas"
50okt' Broekerhaven Rommelraarkt + Verkoop
31okt Plattelandsvr. Gezamenlijke avond

lnov-21dec Expositie B.H.:J.Beets + T.Lpf
2nov OUD PAPIER

2nov KDS Excursie naar voxels en konijnen
7nov St.Belmermeermolen donateursavond
9nov Collecte Jantje Betoni

ilnov Slnt Maarten
13nov.Griepinjectie
13nov MCVB De zin en.onzin van archeologie
lonov Sinterklaasintocht .
17nov Broekerkerkdbnceht' symfdhieorkest
l9nov Plattelandsvr. 'Quiz over Noord-Hollam
lldec NCVB Adventsvieri.ng . .
12dec Platteiandsvrouwe'n Sinterlclaasavond
lifdec OUD PAPIER

-==BROEKERKERKCQNGEli^== ^

Laetitid Sohduten, "fluitis't^e en Regina Eder
veen, harpiste, vormen' een Yeelgevraagd duo
In 1987 onder andere maakten .zij als gast-
solisten een tp'urnee met: de formatie Kajem.
Een jaar later kwam een CD uit met het en
semble Sixiliano. Unie.k is dat Laetitia
niet alleen de fliiit maar •00k de piccolo,
alt- en basfluit bespeelt,
Fluit en harp, een bigjziondere combinatie!!
Zondag 20 oktober, 15^00 uur, Broeker Kerk

==VERKOdP BROEKBRHAVEN==

Op woensdag 30 .oktober zal er in Broeker
haven een verkoopraiddag worden gehouden met
o.a.' een

.^/arennuis Ploeger, Nieuwland 23, tel. 1397•

==N U T== Postgiro 17 85'66

I Mag ' t ie]^s^e__meer_zyn^«

IHet NUT nodigt u uit vdor een luchtige amuse-
jmentsshow, te brengen door de groep Theater
IAmsterdam op vrijdag 23 oktober a.s. ,ora.
j20,00 uur in het DORPSHUID te Zuiderwoude.
iToegang voor leden gratis, voor ;niet-leden
1/ 10.—. : •:
I"Mag 't ietsje. meer zijn..." is een voorstel •
jling met veel vaart en kleurrijke kostuuraa-,
'waarin een reeks lekkere liedjes, smakelijke
jsketches en klinkende conferences, over het
[voetlicht worden gebracht, Een.cabareteske
ismeltkroes, kotom.
(Als vervoer naar en van Zuiderwoude een pro-
ibleera(pje) is, dan lost u dit op door; te bel-
lien met Jan Kurk (1332)'of Johan Lilld (I671)
jof Pieter Hornstra (1313)•.ZiJ kunnen .het'
Ivervoer voor u regelen! •,

jWelke dame^wil^zich_;^nuttig|_;_maken.

jHet Bestuur van het NUT zit dringend verlegen
lom vrouwelijke veristerking. Sinds de b.estuurs
jwisseling aan het einde van het vprige sei-
(zoen is nog steeds de plaats van.een vrouwe-
llijk bestuurslid van het NUT vacant. Het be-
jstuur zou die vacature graag sp.oedig Ppgeviald
jzien. . . •
IWij zoeken met name een.vrouw oiiidat wij een
jevenwichtige saraenstelling van ons bestuur
jbelangrijk vinden. Welke Broekerse, Zuider-.
Iwouse of Uitdamse voelt- zi'^B geroepen onze
jgelederen te koraen versterken. :
(Neem voor (verdere) inlichtingen svp contact
jop met voorzitter Jan Kurk (1332) of ine't
jsecretaris Pieter Hornstra (1313)•
I ==PLATTELANDSVROUWEN== .
(Donderdag 31 oktober in het Verenigingsgebouw

ROMMELMARPCT ite Monnickendam om 20.00 uur een gezamenlijke
Heeft u voor die rommelraarkt nog spullen of lavond van de Monnickendamse vrouwenvereiiig-
prijsjes voor het Rad van Avontuur? Mis jingen. Het LangediJker_^Cabaret treedt voor
schien wilt u iets bakken voor bij de koffieons op. De toegangsprijs voor deze avond is
of thee? Zo Ja, belt u ons dan even, tel. jf 3»-» Om de kosten wat te drukken is er een
1930. De prijsjes en spullen kunt u 00k af-jverloting, dus; Voile knip meei!
geven in Broekerhaven. Uit de opbrengst van|==== =====;
de rommelraarkt worden spellen aangeschaft. j ==GRIEPINJECTIE==
==== ====lQp woensdag 13 november 1991 oni 20,00 uur

==SNEEUlVFOTO'S== iworden er weer griepinjecties gegeven. U kunt
Wie helpt ons aan enkele winter/sneeuw fotojzich opgeven biJ mijn assistente, tel. 13^2.
van Broek in Waterland. I H.R. Neys? HUISARTS
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