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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP*

Inleveren kopij uiterlijk zondagavonij
voorafgaande aan de verschijningsdatue!.

==AGENPA==
lOnov Suyderwou's Historie: Jaarvergadering
llnov Sint Maarten

ISnov Dorpsraad Openbare bijeenkomst
15nov Plattelandsvr. Uitwaterende sluizen
16nov OUD PAPIER Sees: Noordzijde
16nov NUT "Duo d*Ege1antier"
ISnov Sinterklaasintocht
ISnov Redt Band in het Broeker Huis
ISnov Fanfare Zuiderwoude Jubileumconcert
19nov Stijldansen in het Broeker Huis
19nov Concert in Broek: Ires Guitarras
23nov OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
23nov Cud Broek: Jan Pluis over tegels
25nov Fanfare Zuiderwoude receptie 75 jaar
25noy Tentoonstelling 75 jaar FANFARECORPS
26nov Zuiderwoude in de N.H.Kerk te Z'woude
30nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde

Idee FANFARECORPS ZUIDERWOUDE: REVUE
2dec "DE QOUDEN TROMPET"
3dec Stijldansen in het Broeker Huis
7dec Raadsvergadering
7dec Plattelandsvrouwen: decemberavond
9dec OUD PAPIER Havenrakkers

13dec N.C.V.B. Kerstviering
15dec Kleindiersportvereniginq
16dec tentoonstelling in de
17dec gymzaal aan het Nieuwland
17dec Stijldansen in het Broeker Huis
17dec Gemengd Koor Kerstconcert
20dec Kerstzangdienst in Broek
31dec Stijldansen in het Broeker Huis
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==SUYDERWOU*S HISTQRIE==
Vrijdag 10 november om 20.00 uur in het
Dorpshuis Zuiderwoude JAARVERGADERING van
Suyderwou's Historie. Na de vergadering ver-
telt Mart Honingh n.a.v. zijn verzameling
over de geschiedenis van de radio.

# 4c t

==SINT MAAFrrB^=
11 november van 18.00 -.20.00 uur

Voor degenen die niet op de hoogte zijn van
dit gebruik het volgende:
De kinderan tot ± 13 jaar komen langs de hui-
zen. Ze dragen een lampion en zingen Sint
Maartenliedjes. Het is de bedoeling dat u ze
dan wat geeft: koek, snoep, fruit of zoiets,
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==NAAILES==

Heb je niks te doen, kom op naailes!!
Zit u met verstelwerk, ritsen, zomen??
Bel 403 1626.
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Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

===Sim-ERKLAASINTOCHI==

Op 7qtprriag 18_noyember a.s. zal Sint Nico-
laasook Broek^ Water!and weer bezoeken.
Om ±10.30 uur hopen wij de Sint weer met
zijn boot aanlegt aan de Eilandweg. Zijn tro-
uwe schimmel staat daar op hem te wachten en
de muziekvereniging "Broek in Water!and zal
Sint daar muzikaal begroeten. Daarna vertrekt
de stoet, voorafgegaan door de muziekvereni
ging naar het voormalige gemeentehuis, alwaar
de burgemeester van Water!and Sint en Pieten
om ± 11.00 uur zal begroeten. Na het zingen
van enkele Sinterklaasliedjes gaat het rich-
ting Broeker Huis.
Van ± .11,30 r... 12,30..uur kunnen de kinderen
Sint daar persoonlijk begroeten.
Zodra de stoet in het Broeker Huis is gearri-
veerd gaan de deuren ook voor het publiek
open en kunt u in de Grote Zaal droog en warm
wachten tot Sint zich opgefrist heeft. Wilt u
liever niet in deze voile zaal wachten, komt
u dan om ± 12.15 uur.
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==DE PCRPSRAAD==

Vandaag wordt opgericht de Stichting Dorps
raad "Broek in Water!and". Leden van het
eerste bestuur zijn: Piet van Mourik, vwr-
zitter / contactpersoon overheidsorganisa-
ties; Johan Lok en Titiana hkisslage, secreta-
riaat; Els de Groot, financien; Tom Sluiters,
contacten met organisaties en bewoners; Jan
v/d/ Snoek, bewoners contacten en verenigin-
gen; Lars Drijver, jongerencontacten; Remko
van Locmi, publiciteit en communicatie.
Komt 13 november met hen kennismaken; zij
komen in actie vanaf 20.00 uur in de Hervorm-
de Kerk tijdens de
CH&Wo Juist ook jongeren tot 23 jaar: kom op
voor jullie voorzieningen in Broek!!!

******

== N U T ==

de roem en schande van Amsterdam
Het NUT nodigt u alien hartelijk uit aanwezig
te zijn OD donderdag 16 november cm 20.00 uur
in het Broeker Huis voor een optreden van het
Duo d'Egelantier, dat een literair dia-con-
cert geeft dat bovenstaande titel heeft.
In de voorstelling wordt Amsterdam - zowel de
Keizerin van Europa als de Hoer van Babylon
genoemd - getoond in de spiegel van liederen
en luitmuziek, verhalen en gedichten en di
e's, waarin een levendig stadsbeeld wordt
weerkaatst. NUT-leden gratis toegang, terwijl
niet-leden slechts f 5.— beta!en.
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