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BROEKER GEMEENSCHAP

OkGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"
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==:AGENDA== ;
Sint Maarted
Ouderensoos BAZAR

Fanfare Z'woude Concert in B-oek
CXJD PAPIER Soo^: .I^rdzi jde
Welfare,; Sinterkfaasverkc^p
Raadever9acleri ng
NUT,Schubert^lez ing door N,P assch i er
Basisschobl Overhaal: FANCY PAIR
OUD PAPIER Tiavenrakkera A
Gi ntdfklaasintocht
ODind^rt' 1n Broek: Accol ade
PlatteT^dsvr; Het^ Kinderreeht
OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
N.C.ViB^'Kerstviering. . ,
Koppe1kVavPhj aswedst r i j d .
Muziekver. Kerstconcert
P1 at te1^dsvrOuwen kerstyi er i ng.
Raadsvergadering:
OUD PAPIER Havenrakkers
Broekpop, ,R^ck^, and Roi l Nighi
Gemengid l^r .prst§3nc
Raad van Ke'rken Kerstzangdit^nst

—SINT MAARTEN==

11 november von fS.CfO - 20. 'K)_uuc

Voor degenen die niet op de hopcte zi jh van
dit gebruik het volgende: ,
De kinderen tot ± 13 jaa:r komon langs de
huizen. Ze dragen een lampion en zingen Sint
Maartenliedjes. Het is de bedoeVng dat u ze
dan wat geeft: koek, snoep, fruit of zoiets.

lie* 9)1^^

—B A Z A R==

Zaterdag 12 november is:het zover: •
BAZAR VAN 13.pb - 16.00 UUR

in het BROEKER HUIS,' U koint toch Dpk even?
Er is van alles te kppp en een -jokje op een
mooi prijsje bij het Rad van Avontuur Wilt
ook niet missen. Dus tot zaterdagniddag!!!1! '
Heeft u eventueel nog spulTetjes voor ons? U
kunt bellen naar 1,218 of brengen bij de famP
Buster ParalTelweg 21 Pf bij mevr. Ddorneh-^
bal, Molengouw. Bedankt en tof ZATERII^G!!!IE •

♦ ale******

==OUD PAPIER 8008==

ophalen oud papier door de ouderenspos^ ,
NOORDZIJDE is de oude kern van het dorp,
incl. de Woudweeren.
ZUIDZIJDE andere kant, incl. de vagengbuw.
Er wordt dus cm en om oud papier opgehaald,
dus 66n keer in de 14 dagen. Als u het niet
meer weet: Kijk in de agenda ven de Broeker
Gemeenschap! Vragen?: bel 1452 <'f 3336.'

Mededelmgenblad:-mWvA®iyv?ti^?^^^

ren.

:Zaterdag 02 novernber. a.s,, bp'20.pb uur pe^ft
de Fanfare^ "Zpi derwoude'' ben gbzamehl i jk
concert: mef het; H^fns, Hahm^nie, Orkeet (HHO) •
i n de ^ M •• Kerk te Broek i n Water1and.
Dit concert., is voor. de Fanfare **ZuiderWoude
een voorbereiding:.pp het K.N.F. C^cours 'in'
het theater "De Speelcloos^. te. Zaapb^^^
november a;s.

Er zal een bi j ?onder . Jge^arieerd^ programma
worden .:.geboden met b,.a.; uiteraard de con-
courswerken: I'La Storia"., van Jacob de Haan en •
"A dfscQvery fantasy" .van de . Jan de Haah.

'Hopende- op u te mpgen rek®heh; Het . hioet voor
u toch leuk zijn om. uw'-'̂ rp^^^
enigingsverband te hofen en ta zi.eh..
Daarvoor is een verenigingT'als 'de Fanfare
"Zuiderwoude" niet weg te denken uit onze
dorpsgemeenschap. Een. verenigiiig ..die het 75-
jarig bestaan in hoopt
te vi eren met o,a«. eenv concert met het yol en-
dams opera Koor (VOKX* . .. , ..
De toegang voor dit concert is dratiS.

♦♦♦♦♦♦♦y*!*!* ^

;=:swei1fAre=^;;J"" ''
sinter k 1 a .a aye r ik' o b p

Ook dit jaar houden we weer in het Bejaarden-
huis Broekerhaven een sinterklaasverkoop en
we1 op donderdag 17 november .van 9.00 - 12.00
uur. .-We hebberi o.a. zelfgebreide sokken,
poppen, dieren en smurfen. Geborduurde oht—
bi j tXakens, servetten,: schprten en sioven.
W1 St u. dat wi j uw.ontbi j,t1akens op bestel l ihg
in elke-gewenste maat maken?
Vanaf vr i jdag 11 noyember kunt u onze art i ke-
len al in de winkel van de fa.. Pels bewonde-

. = N U T ==
Het NUTc organi seert bp donderdagavond 17
november,pm 20.00 uur in het Broeker Huis een
lozltig dpor de heer Herman Passchief (musico-
loog) over leven en werk van FRANZ SCHUBERT.
Hij zal zijn voordracht rijkelijk doorspekken
met nyziek van deze grote, s<ms enigszins
miskende componist, die een tijdgenoot was
V6U1 Wolfgang Amadeus Mozart.
Een ieder die belangsteTling heeft is bij
deze hartelijk uitgenodigd. NUT-leden hebben
vrij entree, niet-leden betalen slechts j
5.—.
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