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==AGENDA==

6nov Suyderwou*s Historie
7nov CUD PAPIER
7nov Gemengd Koor Receptie 100 jaar

lOnov Griepvacinatie
llnov Sint Maarten

12nov Plattelandsvr. Met de rugzak door China
t2nov Broekerhaven Film met Broekers

12nov Belmermeermolen informatieavond

14nov Ouderensoos BAZAR

ISnov Broekerkerkconcert: Kerkkoor Credo
19nov NUT over Mozart

20nov Gemengd Koor Jubileuraconcert
21nov Sinterklaasintocht
2inov Gemengd Koor Jubileumconcert
21nov Broekpop Hans Dulfer
26nov Koeperman Interpolis Bridgetoernooi

9dec N.C.V.B. Adventsviering
12dec OUD PAPIER

17dec Plattelandsvr. Kerstviering
ISdec Kerstzangdienst Broek in Waterland
19dec Klaverjasver. Kerstklaverjassen
20dec Gemengd Koor Kerstconcert

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

Postgiro 17 85 66

=:=STICHTI1«S BELMERMEERMOLEN==

Op 12 november a.s. organiseert de
Stichting Belmermeermolen een informa-
tie-avond voor donateurs en andere be-
langstellenden. Aan de orde komen de
stand van zaken en alles wat daarmee
verband houdt. Na de pauze volgt een
film c.q. dia-presentatie betreffende
molens met bijzondere historische opna-
men.

Plaats: Het Broekr Huis. Aanvang: 20.00
uur.

Toegang gratis.

—OUD PAPIERss

Zaterdag 7 november a.s.
PAPIER opgehaald door o.b.
Cm 9.30 uur beginnen we
het andere deei van bet
uur begonnen. Wilt u het
of goed gebonden tijdig
vodden worden meegenomen.

wordt er weer OUD

s. De Havenrakkers.
op de Eilandweg. In
dorp wordt om 10.00
papier in doos, zak
buiten zetten? Ook

Bij voorbaat dank!

=:=GEMENGD KOOR==

Receptie lOO-Jarig bestaan. Zaterdag 7 novem
ber houdt het Gemengd Koor Broek in Water land
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een
receptie in Het Broeker Huis, van 15.00 tot
18.00 uur. Een ieder die ons wil komen felici-
teren is v£in harte welkom. Ook zal een ten-
toonstelling aandacht schenken €ian;

"100 jaar ZANG IM BROEK:"

==SINT MAARTMas

Voor degenen die niet op de hoogte zijn met
dit gebruik. Woensdag 11 november vieren we
weer Sint Maarten. De kinderen (tot +13 jaar)
komen dan tussen 18.00 en 20.00 uur leings de
huizen. Ze dragen een Icunpion en zingen een
Sint Maarten liedje. Het is de bedoeling dat u
ze dan wat geeft, snoep, fruit of iets derge-
lijks.

==GRIEPVACCINATIE==

De j£iarlijkse griepvaccinatie zal plaat-
svinden op dinsdag 10 november om 19.00
uur in de praktijk van dokter Neys, Ha-
venrak 19.

==PLATTELANDSVRQUWEN==:

Met de rugzak door China* Op donderdag
12 november om 20.00 uur in de Gerefor-
meerde Kerk te Monnickendam komt Mieke
Reinders ons vertellen over haar ver-
blijf van enige maanden in China. Ze
vertoont zelfgemaakte dia's en ze brengt
verscheidene gebruiksvoorwerpen mee die
ons meer inzicht zullen geven in het
dagelijks leven van onze Chinese mede-
mens.

==FILMAVOND IN BROEKERHAVEN—

Van de offici61e opening van het bejaar-
denhuis Broekerhaven in november 1975 is
een film gemaakt. Het eerste deel toont
het officiSle gedeelte, het tweede deel
de daarop volgende receptie. Hierop zlet
u de "eerste bewoners" het huis en de
aanleunwoningen o.a. het bestuur felici-
teren.

Ook van de eerste diaconie kerstmaaltijd
in

Broekerhaven (1975) is een film gemaakt.
Hier staan ook mensen van het dorp dui-
delijk op.
Beide films zijn de i!K)eite waard. Wilt u
de films zien? Dat kan op donderdag 12
november in de recreatiezaal van Broe
kerhaven. Aanvang: 19.30 uur. Kosten: f
2.50. Omdat de ruimte in de zaal beperkt
is, moet u zich van te voren opgeven
bij: C, Slagt-Mulder, tel. 3013.




