


=:=PUTTELAICSVROUWEM==

50 jarig jubileum
Op 7 november vieren de Plattelandsvrouwen
dit jubileum in het Lake Land Hotel te Mon-
nickendam.

=N,C,V.B.—

De positie van de vrouw in de ISLAM
Op woensdag 13 november om 20.00 uur in de
kosterij zal mevr. H. Kniestedt uit Purmerend
over bovenstaand onderwerp met ons van ge-
dachten wisselen,

—KLEINDIBR JCUre4AAL=:

R€izend snel gaat een jaar voorbij, maar ge-
lukkig niet zonder dat de Kleindiersportver.
haar jaarlijkse tentoonstelling organiseert.
Voor de 65ste keer ditmaal en zoals gewoon-
lijk weer met een grote diversiteit aan die-
ren. Dieren die door onze leden met zorg en
liefde zijn gefokt en daarna geselecteerd
voor de tentoonstelling zodat de keurmeester
er zijn mening over kan uitspreken.
Immers dat is het doel van onze vereniging.
Zo goed mogelijk het ras in stand houden en
veredelen. Er is weer een zeer deskundige
groep keurmeesters aangetrokken en met je
dier kampioen worden op de eigen verenigings-
tentoonstelling is natuurlijk geweldig.
De organisatie hiervoor is al verschillende
maanden aan de gang en u zult een dezer dagen
beslist iemand aan de deur krijgen die u een
lootje aanbiedt t.b.v. van deze organisatie.
De 65ste tentoonstelling betekent ook dat de
Kleindiersportver. dit jaar haar 70-jarig
jubileum viert. Opgericht in februari 1926
door o.a de heer Qeitenbeek en veearts de
Gier. Al is 70 jaar dan geen officieel jubi
leum jaar, wij will en dat toch gedenken.
Daarom gaan we van onze WATERLANDSE tentoon-
stelling een klein feest maken.
Wanneer? 13, 14 en 15 december 1936 hopen
wij u allemaal te mogen ontmoeten 'tussen de
kooien' in de gymzaal aan het Nieuwland.

=sCX)LLECTES=:=

De opbrengst van de collecte voor ^OlSEN WET
EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP:

Broek in Waterland: f 1.605,—
Zuiderwoude / 257,15
Uitdam f 125,60
Totaal f 1.987,75

De opbrengst van de collecte voor de NIER-
STICHTING heeft in Uitdam f 160,75 opge-
bracht. Vorig jaar was f 159,10.

Alle gevers en collectanten hartelijk voor
gift en inzet.

=INZAIgLING KLEDINQ:^

Mevr. Louw, Parallelweg 15 wil per 1 januari
1997 stoppen met het inzamelen van kleding.
Wie wil het van haar overnemen? Neem contact
op met mevr. Louw, tel. 403 3336.

1e donderdag van de maand
BUREAU VOOR RECHTSWJLP

19.30 - 20.30 uur

Wijkgebouw Groene Kruis
eerste advies gratis

=:=SINr MAARTEN==

11 november van 18.00 - 20.00 uur
Voor degenen die niet op de hoogte zijn van
dit gebruik het volgende:
De kinderen 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.
Een van de oorspronkelijke liedjes volgt,
tegenwoordig worden ook nieuwere liedjes
gezongen.

Sinter Sinter Maarten
De kalveren dragen staarten
De koeien dragen horens
De kerken dragen torens
De torens dragen klokken
De meisjes dragen rokken
De jongens dragen broeken
Oude wijven schorteldoeken
Hier woont een rijk man
Die veel geven kan
Zalig zal hij sterven
Honderdduizend erven

Monderdduizend lichtjes aan
Daar komt Sinter Maarten aan
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==OVER JOB door Ha>ttC van ULSE>4==:

De acteur en theatermaker Henk van Ulsen
heeft het verhaal van Job bewerkt tot een

indrukwekkende voorstelling.
In deze voorstelling wordt naast de stem van
Job ook de stem opgevoerd van Salomon Zeit-
scheck, Jood, die na de tweede werel door log
zonder familie is overgebleven. Salomon Zeit-
scheck voelt zich zeer verwant met Job. Hij
schrijft hem brieven, waarin hij nadenkt over
straf en schuld en hoe zonder schuld er toch
straf kan zijn. Deze twee stemmen voeren een
gesprek met elkaar.
Datum: 9 november. Aanvang: 20.15 uur.
Plaats: Grote kerk M'dam. Kosten : f 10.00,

kinderen: f 5,00.
Voorverkoop: H.J. Ekker, Oosteinde 18,

tel. 403 1200.

==SINTB«LAASINTOCHrs=:

Op zaterdag 16 november a.s. zal Sint Nico-
laas ook Broek in Waterland 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 Waterland" zal
Sint daar muzikaal begroeten. Daarna vertrekt
de stoet, voorafgegaan door de muziekvereni
ging naar het voormalige gemeentehuis, alwaar
de burgemeester van Waterland Sint en Pieten
om ± 11.00 uur zal begroeten. Na het zingen
van enkele Sinterklaasliedjes gaat het rich-
ting Broeker Huis.
Van ± 11.30 - 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.


