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ORGAAN VAN I>E STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Mededelingenblad: mw, A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201Inleveren copie uiterlijk zondagavcnd
voorafgaande aan de versctiijningsdaiunt.

=:=AGENDA==

19jan IJsclub Jaarvergadering
19jan NUT Simon Vinkenoog, schrijver
19jan Raadsvergadering
21jan OUD PAPIER Havenrakkers
213an Handw.club fanfare Z'woude gez.avond
26jan OUD PAPIER Soos: Noordzijce
313an Plattelandsvr. Jaarvergadering
2feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Sfeb N.C.V.B. Jaarfeest
9feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde

16feb NUT Diaklankbeeld over de Veluwe,
16feb PI attelandsvr.Macht v.d.Bcodschappentas
I6feb Raadsvergadering
17feb Broekpop: Puzzi en To
1Sfeb Havenrakkers OUD PAPIER

ISfeb Concert in Broek: Saxophore Quartet
23feb OUD PAPIER Soos: Nopndzijde

2mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Smrt-Raad van Kerken/NCVB: Wereldgebedsdag
Bmrt N.C.V.B. De Dode Zee Roll en
Smrt OUD PAPIER Soos: Noordzijce
9mrt Raadsvergaderi ng

16mrt NUT Jan Weggelaar over Amsterdam
19mrt Concert in Broek: TimbiTa
23mrt Plattelandsvr. Noordhollards landschap
24mrt Plattelandsvr, naar de operette
"lapr Havenrakkers OUD PAPIER
Bapr ROMMELMARKT t.b.v. N.H.Kerk te Broek
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==IJSCLUB=-

Op donderdag 19 januari om 20.00 uur houdt
IJsclub Broek in Waterland haar jaarlijkse
ledenvergadering in Het Broeker Huis aan het
Leeteinde, Op de agenda, staan: jaarverslagen
sekretaris en penningmeester; bsstuursverkie-
zing (Jaap Blakborn treedt af ssn is herkies-
baar; Will em Maasland treedt ef en is niet
herkiesbaar; Cees Mul is kandidaat voorzit-
ter); plannen; rondvraag.
Als u lid of donateur wilt worclen e.g. blij-
ven maak dan zo spoedig mogelijk / 5.— over
naar een van onderstaande nummeis:
Postbank 2522839 Rabobank 31(J7.08.001
t.n.v. IJsclub Broek in Waterland
U ontvangt dan uw 1idmaatschaos-Zdonateurs-
kaart zo snel mogelijk thuis. Indien er in
6§n huishouden 2 personen lid zijn, zijn de
overige huisgenoten t/m 17 jaar gratis ook
lid. Met uw bijdrage ondersteuit u het werk
van de IJsclub en heeft u recht op korting
bij toertochten e.d.
Inlichtingen: Jaap Blakborn, te 1375.

==OUD PAPIER HAVENRAKKERS==

Zaterdag 21"januari wordt er -Weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers. Om
9.30 uur beginnen we op de EiTandweg. In het
andere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
begonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden, tijdig buiten zetten. Ook
vodden worden meegenomen. Bij voorbaat dank!!

—HANDWERKCLUB VAN DE FANFARE—

Zaterdag 21 januari houdt" de Handwerkclub van
de fanfare "Zuiderwoude" in samenwerking met
de Fanfare en de SQdwalderkapel een gezellige
avond in het Dorpshuis te Zuiderwoude.
We gaan een paar ronden kienen en het Rad van
Avontuur draaitli

We hebben nog wat handwerken te koop en de
trekking van de loteri| heeft u nog te goed.
We hopen op veel belaigstelling, want de
opbrengst is allemaal voor het 75-jarig Fan
fare. De zaal is open om half acht. Tot ziens
in het Dorpshuis te Zuiderwoude.

=:=PLATTELANDSVROUWEN=

Dinsdag 31 januari in het Weeshuis te Monnic-
kendam om 20.00 uur de JAARVERGADERING met
verkiezing van nieuwe bestuursleden. Na het
huishoudelijke gedeelte gaan we weer een paar
rondjes BINGO spelen om leuke prijzen.

==DE IJSKRANT==
Een uitgave van de tot Bonoud van Waterland

In dit boekje vindt u: schaatsinformatie,
routebeschrijvingen van o.a. DE QOUWZEE-, DE
WATERLAND-WEST- en DE WATERLAND-OOSTTOCHT
plus een uitneembare kaart. Kosten: / 10.—.
De IJSKRANT is in Broek te koop bij Dita de
Lugt, Oosteinde 36, tel. 1648.
Wilt u lid worden van de vereniging? U kunt
zich bij bovenstaand adres aanmelden.
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==OUD PAPIER SOOS—

ophalen oud papier door de ouderensoos
NOORDZIJDE is de oude kern van het dorp,
incl. de Woudweeren.
ZUIDZIJDE andere kant, incl. de Wagengouw.
Er wordt dus om en om oud papier opgehaald,
dus keer in de 14 dagen. Als u het niet
meer weet: Kijk in de agenda van de Broeker
Gemeenschap! Vragen?: bel 1452 of 3336.




