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BRGEKER GEMEENSCHAP
.. ; ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Sekretaiiaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tei 3120 Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201
Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==

l^nov Zendingsavond
l6-nov Sinterklaasiiitocht
l6nov Handvverkc.Fanfare , Kienavond
17nov Broekerkerkcancert ;Syinfonieorkest
19nov Plattelandsvr. Quiz.over N.Holland
28nov NUT Twiske avond ,
lldec NCVB Adventsviering
12deo Plattelandsvr. Sinterklaasavond

Ikdec OUD PAPIER

2Qdec Kerstzangdienst Broek. in Wlajid
21dec :Kiaverjasver. Kerstkoppeldrive

•==sintehklaAsintocht==

Op l6 noveraber a.s. zal Sint Nicolaas
ook Broek in Waterland weer bezoeken.

We hopen hem ora+' 10.30 uur;10p de Eiland
weg te. kunnen begroeten. Daarna.vertrekt
Sint te paaird yooraf gegaan door liet
Fanfare Zuiderwoude, naar bet yoormalige
geraeentehuis. '
Burgemeester Diederen.heet Sint, daar
v/elkora ora + 11.00 Uur. Van + 11.30 uur
tot + 12.30 uur, kunnen de kinderen Sint

in het Broekerhuis •begroe'ten.' Indien u
niet in het ontzettehde. vgedrang terecht
wil koraen raet. uw kleine kind, dan kunt
u beter ora + 12.00 uur koraen.

==PLATTELANDSVRO"UWEN==

Dinsdag 19 noveraber in de Gereformeerde 1
Kerk te Monnickendara ora 20.00 uur een j

Quiz over Noord-Holland I
De heer Schekkerraah ko.rat...ons overhoren... j
wat betreft onze kennis van onze eigen {
provincie Noord-Holland, Er zijn prijzen i
te winnen, dus doe uw best. |

=:=KIENAV0ND IN ZUIDEHWOUDE==: j
Zaterdagavond l6 noveraber aanstaande j
organiseert de Handwerkclub van de fan- i
fare te Zuiderwoude een grote KIENAVOND j
in het Dorpshuis raet mooie prijzen, raede |
working verleend de Sddwalder Kapel» We |
hopen op een zeer gezellige avond en j
veel belangstelling. Tot ziens op l6 no- j
veraber om 20.00 uur in het Dorpshuis. i

==GEVQNDEN== |
Gevonden bij de bushalte in Broek in Wa- |
terland een Pritthanger raet 3 sleutelt- I
tjes. Af te halen bij: tel. 1872. t

Postgiro 17 85 66

==BPOSK£RKSRKGONCERT==

Op zondag 17 noveraber treedt in Broek in
Waterland het Symfonieorkest "De Harrao-'
nie?' opw Het orkest-bestaat uit 50 a 60
ver gevorderde araateurrausici. Veelzijdig
he.id en originaliteit dankt het orkest
aan de vaste dirigent Gerard Wiarda.
Als soliste treedt op de altvioliste
Anneraarie van den .Bogaard.. Na voltooi- •
ing van haar studie aan het Groningse
Cohservatorium, vervolgde ze haar studie
in Parijs en in Moskou.
De- volgende stukken staan op het program-
raa: J. Sibelius Valse triste

'<B. Bartok Altvioolconcert •
F.P.Schubert Syraphohie nr. A" in Cr-klein
Plaats: Herv. Kerk Broek in Waterland.-

AanVang: l5»00 uur
Kaartverkoop: Coco Lansink, Kerkplein 10
of zondagmiddag aan de^ kerk. .
Entree f 10.- CJP/Pas 65h- / 7»50.
Abonneraent / 50.- resp. / voor de
rest van het seizoen.

==N U T==

Het NUT organiseert op donderdag 28 no
veraber a.s. een aVbhd "die het natiiur- en
recreatiegebied HET TWISKE tot onderwerp
heeft. De heer W.J. Poteraans,.hoofdop-
zichter van het Twiske, zal uitgebreid
vertellen over het beheer An. de kleur-
ige schakering van de flora en fauna.
De avond vindt plaats in het Broeker
Huis, begint ora 20.00 uur en is gratis
toegankelijk voor NUT-leden. Niet-rleden
betalen / 5. — •

==UNICEF==

Met een Unicef kaart of kado raaakt u 2
raensen blijI
Bestel tijdig. Alles is nu nog in. voor-
raad of te bestellen. Brochures raet een
afbeelding van alle artikelen liggen in
postkantoor en bibliotheek. Of kom ge-
woon even kijken, Denk ook eens aan een
Unicef kadootje voor 5 deceraber. Uw be-
stelling kan ook thuis bezorgd worden.
Lieske Jitta, Rooraeinde 39j tel. 1723
Dagelijks (als ik.er ben), maar raa t/ra
vrij. niet tussen 1 en 4 uur.

=:=BIBLIOTHEEK==

De bibliotheek is donderdag 5 deceraber
gesloten.




