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==AGENDA==

KDS Prijzenavond te Zuiderwoude
OUD PAPIER
IJsclub Eeuwfeest in Broeker Huis

Blbliotheek Opening exp* St.Eustatius
•28mrt Exp«B#H. F.Mulder + A. j^eunder
IJsclub naar ijsbaan Thlalf
N.C.VoB, Jaarfeest
NUT Tuinieren
Gymver. Sparta "85 jaar"
Broekerkerkconcert Trio Concertante
Ouderensoos 35-oarig bestaan
Broeker Geraeenschap Jaarvergadering
Ouderensoos BAZAR
N.C.V.B, Cartoons
Oud Broek Jaarvergadering
Broekerkerkconcert Alkmaars fluitkwart.

KDS Jaarvergadering
OUD PAPIER

NUT Indonesie, Karin Schaedtler
•l6raei Bxp. Broeker Huis, de fotoclub
Zuiderwouder toneelgroep
NCVB Sprekende stenen
Havenrakkers toneel leerlingen
Havenrakkers toneel belangstellenden
Rommelmarkt t.b.v. Rest. N.H.Kerk Broek
Gemengd Koor zingt te Middelie

==OUD PAPIER==

aterdag 1 februari wordt er weer OUD PAPIER
pgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Om
•50 uur beginnen we op de Eilandweg. In het
adere deel van het dorp wordt om 10»00 uur
sgonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
3ed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
sn worden meegenomen. Bij voorbaat dank.

==IJSGLUBs=

ven zag het er naar uit dat we het eeuwfeest
an de ijsclub konden vieren op en om de ijs-
Loer van een sprookjesachtig verlicht Haven-
ak. Echter, met de grilligheid van weerman
rol en zijn weergoden hadden we reeds reke-
ing gehouden en daarom vindt het feest
Laats: zaterdagavond a.s. vanaf 20.30 uur
a het Broeker Huis. Geboden worden o.a. een
antal boeiende vertellingen, meeslepende mu-
lek van het Duo Laconiek en ja ook koek en
cpie. Nogmaals, allemaal bent u welkom.

enkt u ook nog even aan de door de ijsclub
eheel verzorgde bustocht naar de ThialfLi.
jshal in Heerenveen op zondagmiddag 9 febr.
srtrek om 12.00 uur vanaf Parkeerterrein
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Nieuwland. Om ongeveer 18.00 uur zjjn we te-
rug. Er zijn nog een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar. Hiervoor is lid zijn of
worden verplicht. Opgeven bij F. Verhoef,
tel. 3136 of J. Blakborn, tel. 3173*

==BIBLIOTHBBK===

Op dinsdag k febr. om 20.00 uur wordt in de
bibliotheek een tentoonstelling over het
antilliaanse eiland St. Eustatius geopend.
U bent van harte uitgenodigd daarbij aan-
wezig te zijn. Dr. Aad Versteeg, bestuurs-
lid van de Stichting Nederland-Sint Eusta
tius zal de opening verrichten. Tevens houdt
hij een inleiding over het eiland en haar
oorspronkelijke bewoners.
De beroemde Broeker kralentuin zorgt voor
een unieke band tussen Broek in Waterland
en Sint Eustatius. Het eiland is namelijk

van de zeldzame vindplaatsen van de
blauwe kralen, die zijn gebruikt voor de
kralentuin. Toegang gratis, de koffie
staat klaar. ledereen is van harte welkom!

=:=N.C.V.B.=g

12 februari Jaarfeest. Na het huishoudeljjke
gedeelte houdt mevr. M. Roelofs Aries een
lezing over "Amsterdamse straatfiguren".
Hadjemaar en andere figuren, die aan het
begin van deze eeuw in Amsterdam bekendheid
genoten, zullen de revue passeren.

==:NJLT==
Bonderdag 13 februari om 20.00 uur in het
Broeker Huis houdt de heer W. Grimme, tuin-
arcitect en leraar aan een landbouwschool,
een inleiding met dia's over "Wat te doen
in het voorjaar in uw tuin". Voor de 66n
een hobby, voor de ander een noodzakelijk
kwaad. De heer Grimme zal voor beide soorten
tuiniers de SSnjarige- en vaste planten
toelichten. Ook is er gelegenheid tot vra-
gen stellen en zal de heer Grimme u uit kun-
nen leggen waarom uw forsithia niet bloeit
en die van uw buurman zo prachtig.

==ROEMENIE==

Namens het volk van Roemenie dank ik u alien
heel heel hartelijk voor de kleding, speel-
goed en dekens, die u zo royaal hebt ge-
schonken. U kunt nog steeds goederen bij mij
inleveren, ik zorg voor verzending.

M. Louw, Parallelweg 151 3336




