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=AGENDA==

2dGc Plattelandsvr. "december avond"
2dec Raadsvergadering
5dec S.D.O.B. - Ilpendam
8dec N.C.V.B. Adventeviering
9dec Welfare: Verkcop, lage prijzen
9dec Avondppenstelling gemeente

lOdec Kerstbomen t.b.v. restauratie kerk
lOdec

lldec Kleindier Sport Show
12dec

11dec CUD papier' Havenrakkers
lldec KlayerjasvPr. Kerstdriye
15dec Cud Broek "Cntwikkeling interieur"
15dec Kerstzangdienst Broek in WMand
ISdec Broekpop: Blues Festival
19dec Gemengd Koor Kerstconcert
23dec Avondopenstel1i ng gemeente
5jan NCVB Nieuwjaarsreceptie
9jan Fanfare Z'woude Nieuwjaarsconcert

12j^ NCVB "De heilige berg van Athps"
16jan Broekerkerkconcert "9 vrouwen"
20jan NUT Nelleke Noordervliet
22jan CUD PAPIER Havenrakkers
28jan Kleindiersport. prijzenavond
9teb NCVB Jaarfeest

20feb Broekerkerkconcert "serenade trio"

==3. D♦0. B. ~ILPENDAM 5 deceiaber 1993sg
Een echte strsekderby komt er weer aan,
S.D.O.B. zai er flink tegen aan moeten gaan.
Cm de onderste regionan te vorlaten,
Zal de selectle toch eens fors moeten praten.
Alleen met praten zullen zij er niet komen^
Er moeten nisschien maatregelen worden genomen.
De steun van het publiek kunnen ze goed gebruiken.
Daarom vraag ik u: kom, desnoods met kruiken,
Naar deze spannende wedstr-ijd kijken.
Dm u bilk wat te verrijken.
Is er voorafgaand aan deze pot,
Een wedstrijd van wat eens de selectie wordt,
Tussen twee zeventallen van S.D.O.B en Ilpendam,
Dat zijn leuke teams, als u kijkt wordt u vast warm.
Om 13.00 uur gaat deze wedstrijd beglnnen,
Dat Verzet dan vast de zinnen.
En wordt u hopelijk voorbereld,
Op een topwedstrijd zonder haat en nijd.
Tot ziens op het Noordsche Bosch
Om 13.00 uur bij de toss!

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

Postgiro 17 85 66

Do. 2 dec.

=PLATTELANDSVROUWEN=:=

december avohd 20 uur

Verenigingsgebouw Monnickendam
We luiden de decembermaand in met een gezel-
lige avond waaraan Coby Schreier haar mede-
werking zal verlenen. Om toch vast een beetje
in Sinterklaas-stemming te komen vragen wij u
een kadootje van / 7.50 mee te brengen.
Alleen voor leden.
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==WELFARE—

Onze Sinterklaas verkoop heeft het prachtige
bedrag van / 1.000,— opgebracht. Alle kopers
heel hartelijk bedankt, vooral de fam. Pels
voor hun medewerking.
Wist u dat als u sokken nodig heeft, u altijd
kunt bell en. Cbk worden er tafellakens en
kleedjes op maat en kleur gemaakt.
Heeft u nog een trui nodig voor uw zoon of
dochter, kom dan donderdag 9 december tussen
10.00 en 11.30 naar Broekerhaven. Wij hebben
een grote sortering tegen lage prijzen!!!!
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=:=OUD PAPIER—

Zaterdag 11 december wprdt er weer CUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers.
Om 9,30 uur beginnen we op de Eilandweg.
In het andere deel van het dorp wordt om
10.00 uur begonnen.Wi 11 u het papier in doos,
zak of goed gebonden tijdig buiten zetten.Ook
vodden worden meegenomen. Bij voorbaat dank.
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==KERSTZANGDIENST BROEK—

"Wij luiden de kersttijd in".
Vanuit deze gedachte organiseert de Raad van
Kerken Broek in Waterland, de jaarlijkse
kerstzangdienst op woensdag 15 december a.s.
in de hervormde Kerk te Broek in Waterland.
Muzikale medewerking wordt verleend door de
heer G. Luitjes, orgel en de fanfare "Jeugd
doet Leven". De dienst begint om 19.30 uur.

ledereen is van harte welkom.
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==:AMNESTY INTERNATIONAL—

actie politieke moorden en verdwijningen
Zoals u wellicht al hebt vernomen via de
landelijke media is Amnesty eind oktober
begonnen met een wereldwijde aktie tegen
politieke moorden en verdwijningen. Regerin-
gen van zowel oude als nieuwe staten evenals
gewapende oppositiegroeperingen (b.v. Lich-
tend Pad in Peru of het Soedanese Bevrij-
dings!eger) hebben zich zeer vaak schuldig
gemaakt aan buitenrechtelijke executies en
"verdwijningen". Dit word staat telkens tus-
sen haakjes omdat het hier gaat om mensen die
in het geheim zijn opgepakt door overheids-
agenten of doodseskaders. Vaak blijken ze
achteraf te zijn vermoord.
De acties zijn erop gericht de regeringen die
opdracht geven tot deze moorden en verdwij-
ningen te verzoeken dit te stoppen. Amnesty
is ervan overtuigd dat deze actie, zoals a!
vaak in het verleden is gebleken, zeker ef
fect zal hebben.
In Nederland is de aktie zo georganiseerd dat
elke provincie zich richt op 66n bepaald
geval van verdwijning of politieke moord.
Vopr Noord-Rolland en dus ook Voor onze groep
is dat Maria Rumalda Camey, een vrouw uit
Nicaragua, die verdween op 15 augustus 1989.
Een volgende keer wordt u over haar uitge-
breid geinformeerd.

==COLLECTES==

De collecte GEEF 'S VOOR DIABETES heeft in
Uitdam / 206,65, in Zuiderwoude / 277,95 en
in Broek in Water!and / 1535,75 opgebracht.
Dit brengt het totaal op f 2.020,35. Gevers,
collectanten en de andere medewerkers weer
harteli j k bedankt!

De collecte van Jantje Beton in Broek in
Water!and, Uitdam en Zuiderwoude leverde een
opbrengst op van maar liefst f 971,20. De
he!ft van de plaatselijke opbrengst komt
direct ten goede aan het jeugdwerk, in dit
geval fanfare "Jeugd doet Leven". Alle gevers
heel hartelijk bedankt.

Collecte Ned. Brandwonden Stichting heeft dit
jaar meer opgebracht dan het afgel open jaar.
De maandagavond is gekozeh, daar er zater-
dagmiddag (zoals dat de afgelopen jaren het
geval was) weinig mensen thuis waren. Volgend
jaar hopen we u van te voreri te berichten,
zullen we vroeger van start gaan ( met toe-
ters en bell en?) De opbrengst van de collecte
zal worden besteed aan verbetering van de
behandeling van brandwondpatienten, voorlich-
ting over het voorkomen van brandwonden,
wetenschappelijk onderzoek en het beheer van
de Nationals Huidbank. Brandweer eh E.H.B.O.

==KLEINDIERSPORT JOURNAAL=

Na een jaar van intensieve spanning zullen de
Kleindiersportfokkers u een dezer dagen weer
hun geheimen openbaar maken. Al vanaf de
vrpegste januari-dag tot aan de zomervacantie
aanschouwden jonge dieren het daglicht van
1993.

Met het verstrijken van de eerste maanden
keurden we onze jonge dieren voor een eerste
selectie in de das van Spaans. Dat zijn de
dieren die een zo nauwkeurig mogelijk beeld
zijn van de oorspronkelijke rassen, Immers
een Kleindiersportfokkers ideaal is het in
stand houden en showen van de rassen.

Dat de Kleindiersportver. "Broek in Water!and
& Omstreken" een actieve vereniging is, is
bij menigeen niet zo bekend, want men ziet
maar 66n keer in het jaar de resultaten van
een h661 jaar activiteit.
De Kleindiersportver. hpudt contact met haar
leden d.m.v. vergaderingen, bijeenkomsten,
excursies, promo.tie activiteiten en een club-
bl ad.

Maar laten we ons nu richten op de komende
activiteiten, n.l. DE SHOW. Deze is weer in
de garage van de fam. Buurs aan de Hellingweg
en al verscheidene maanden wordt er achter de
schermen hieraan hard gewerkt.
Ongetwijfeld ontmoette u al onze lotenverko-
per, die met zijn prestaties de eerste steen
legt voor het welslagen.
De dieren zijn aangemeld en de indeling is
gemaakt. A.s. zaterdag brengen we het materi-
aal op zijn plek en dan is het opbouwen ge~
blazen. Natuurlijk moet het geheel ook nog
worden verfraaid en zullen donderdag de die
ren van een beoordeling worden voorzien.
Op vrijdag hopen we weer de school jeugd te
mogen ontvangen en 's avonds om 20.00 uur zal
mevr. Marion Spaans deze show officieel ppe-
nen en de kampioenen bekend maken.
Ook voor de jeugd is weer een leuke opdracht
in elkaar gezet. Doe allemaal zo goed moge
lijk je best en lever het resultaat zaterdag
op onze show in. Natuurlijk hebben we ook
weer verschillende leuke prijzen die op zon-
dagmiddag om half drie bekend gemaakt en
uitgereikt worden.
Natuurlijk is iedereen dan nog het hele week-
einde welkom: zaterdag van 10.00 - 22.00 uur

zondag van 10.00 - 17.00 uur
op het adres: Hellingweg 8-10.

TOT ZIENSI!!!

==BURGERLIJKE STAND=:=

overladen

Rem, Simon, oud 86 jaar, e.v. A. Eggers

Spaans, Niesje, oud 95 jaar w.v. C. Pels
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