
23 januari 1997 no. 1182

DGRWOl/D

BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Mededelingenblad: mw, A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201Inleveren kopij utterlijk zondagavond .
voprafgaande aan de verschijningsdatui!.

==agenda==
23jan NUT Biologische landbouw
23jan Broekerkerkconcert
24jan K.D.S Feestelijke prijzenavond
28jan Plattelandsvr. Jaarvergadering
30jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Sljan Broekpop Duo Lowtracks
31jan Suyderwou's Historie
6feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde
8feb SDOB Klaverjasdrive
9feb Oecumenische dienst te Broek

12feb N.C.V.B. Jaarfeest
13feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
13feb Raadsvergadering
ISfeb OUD PAPIER Havenrakkers
20feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde
20feb NUT Antarctische oceaan
20feb Plattelandsvr. Voetverzorging
24feb t/m 8 mrt Collecte Leger des Heils
27feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

6mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
7mrt Wereldgebedsdag
10t/m15mrt Collecte Nationaal Jeugdfonds
12mrt NCVB Boekbespreking: De tweeling
13mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
13mrt Raadsvergadering
I4mrt Plattelandsvr. naar MIKADO

ISmrt OUD PAPIER Havenrakkers

17t/m22mrt Collecte Nationaal Reumafonds
20mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
24t/m29mrt Collecte Simavi
27mrt NUT Iconen
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== N. U_T —
biologische landbouw

23 januari om 20,00 uur in het Broekerhuis,
Onze plaatsgenoot Guido Spaans, zelf biologi
sche boer en voorzitter van de jonge boeren
vereniging, zal een voor velen bekende kreet
gaan verduidelijken. Wij wonen ernaast (er
middenin) en weten over 't algemeen maar
weinig over deze omwenteling binnen het boo-
renbedrijf en de gevolgen voor de boer, de
natuur (het landschap) en de consument.
Toegang leden gratis, niet/leden j 7.50.

De geplande lezing over de Bandazee kan he-
laas niet doorgaan daar de heer de Korte op
20 febr. nog niet terug is van zijn reis naar
het Zuidpoolgebied. Gelukkig komt nu op de-
zelfde datum en vriend van hem ohs toch een

zeeverhaal brengen, dat zal gaan over natuur,
landschap en walvisvaart in de antarctische
oceaan.
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==gjOEKERKSRKQpNam
Joseph triebensee ensemble

Donderdag 23 januari. Aanvang 20.15 uur,
De K.R.O. maakt opnames van dit concert. Dit
moet dus wel iets bijzonders zijn? Ja zeker!!
Voor ons treedt namelijk op hot

JOSEPH TRIEBENSEE

De kernleden van het ensemble zijn werkzaam
in grote Nederlandse orkesten, zoals het
Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Residen-
tie Orkest en de Omroeporkesten.
Het programma ziet er als volgt uit:
Don Giovanni W.A. Mozart

arr. J. Triebensee

Scaramouche Darius Milhaud

soli St: Arno Bornkamp
Concertino Bohuslav Martinu

voor cello, blazers, piano en slagwerk
solist: Jean Decroos, cello

Sonatine opus 61 Nicolai Tscherepnin
voor blazers, pauken en xylofoon

Toegangsprijs f 12,50; CJP en 65+ f 10,00.
Kaartverkoop aan de kerk.
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==BRCEKPOP==

Vrijdag 31 januari kunt u vanaf 22.00 uur in
Arno's "De drie noten" akoestisch smullen met
het duo Lowtracks. Zij spelbn akoestische
gitaar en brengen nummers van o.a. Crowded
House, de Eagles en Golden Earing.
De toegang is gratis.
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—SUYDERWOU'S HISTCRIE==
Vrijdag 31 januari om 20.00 uur in het Dorps-
huis van Zuiderwoude organiseert Suyderwou's
Historie een diavoorstelling. De heer B. de
Lange zal aan de hand van dia's "Purmerend en
omstreken vroeger" voor u laten her1even.
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==S.D.O,B-==

Zaterdag 8 februari houdt SDOB weer een kla
verjasdrive t.b.v. de nieuwe kantine.
Opgeven bij Joop Spaan: tel. 403 3723.
Aanvang 20.00 uur.
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==PLATTELAhC)SVRCXWEN==

Dinsdag 28 januari om 20.00 uur in Het Wees-
huis, Weezenland 16 te Monnickendam

JAARVERGADERING

En wat doen we na de pauze ?
Juist ja: BINGO!!!!!
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==KLEIhOIER jgjRNAAl ===
De Jubileum-tentoonsteliing van'de Kleindier-
sportver. mag als zeer geslaagd beschouwd
worden. Een keur aan dieren in een kleurige
omgeving sierden samen met een grote kerst-
bcxDfn, een schaap met lammetjes en een Moei-
grote tombolatafel de gymzaal van de Haven-
rakkers.
Moeilijk was het ook dit jaar weer voor de
keurmeesters om een kampioen aan te wijzen.
Vrijdag bezochten diverse klassen van de
Havenrakkers, de OLS uit Watergang en klas 3
van het Clussiuscollege uit Amsterdam-noord
de show en deden er practische kennis op.
's Avonds was de eer aan burgemeester Bleeker
die de 65ste Water!andse Kleindiertentoon-
stelling officieel opende en de kampioenen
bekend maakte.
Vervolgens eerde voorzitter van Zaanen diver
se laden met hun meerjarig lidmaatschap en
dankte-met bloemen en ook een oorkonde ver-
schillende langjarige steunpilaren. Een gou-
den speld van de Ned. Bond van Konijnenfok-
kers was voor A. Slagt Mzn. en een gouden
speld van de Ned. Hoender en Dwerghoender
Bond voor L.G. Slagt betreffende hun 40 jarig
Bonds!idmaatschap. J, Roos ontving de zilve-
ren (25 jaar) speld van de Ned. Bond van
Vogel11efhebbers.
Kampioenen jeugd:
dwerghoenders

Roll. Kriel - Gees Visser
konijnen :

Lotharinger - Mirjam van Vlaanderen
vogels :

Valkparkiet - Guido Meerhoff
Kampioenen senioren:
grote hoenders :

Australorp - H. Buijze
dwerghoenders ;

New Hampshire kriel -'A. Slagt Mzn
watervogels :

Welsh Harlekijn eend - A. Disseldorp
sierduiven :

Duitse modena - L.v.d. Meer
konijnen

Blauwe Wener
tropische vogels

Zebravink - A.Slagt Lzn.
kromsnavels

Baraband parkiet - L.G. Slagt
Grasparkieten - H. Schellevis

De opdrachten voor de schooljeugd lieten hele
mooie resultaten zien. Ook de kijkdozen
scoorden goed. Heel moeilijk voor de jury,
want de kwaliteit was hoog. Daarom werden
zondag extra prijswinnaars verrast met een
leuke attentie.
Groep 1 + 2: Lisa Leischert-Henk de Jong-Gijs
Dekker-Lynn van Zaanen.
Sroep 3+4: Yvonne Haars-Anne Padding-Thier-

Voorderhake-Nadine Mellenberg.
aroep 5+6: Daniel Ashkol-Julian Zant-Lukas
'/an der Starre-Anouk Cohen.
3roep 7+8: Jeroen Mellenberg-Stephanie
Kneppers-Yolanda Doornenbal.
4et een enthousiaste ploeg werd zondagavond
de gymzaal weer *spic en span' opgeleverd en
'Nijken we tevreden terug op ons 70ste vereni-
gingsjaar.

- A.Slagt Mzn

Dan staat ons nu nog de feestelijke prijzen—
avond te wachten, waarin ook weer de trekking
van de loterij plaatsvindt.
24 januari in het Dorpshuis te Zuiderwoude.
ledereen is van harte welkom en voor het
oppeppen van de kas, spelen we nog enkele
rondjes kienen. Ook voor maar /.10,- per jaar
steunt u onze club en met een telefoontje
naar het seer. (4031801) is dat in een omme-
zien geregeld. De leden van de kleindier-
sportver. gaan zich weer voorbereiden op het
fok- en broedseizoen en ik weet zeker dat er
zelfs op dit moment al weer jonge konijnen en
kuikens geboren zijn voor de tentoonstelling
van 1997.

==CHECUMENISCHE DIENST==
Op zondag 9 februari om 10.00 uur verzorgt de
Raad van Kerken Broek in Water!and weer een
oecumenische dienst in de N.H. Kerk te Broek.
Voorgangers zijn ds. Wim Dekker en Francien
Iwema. De viering wordt ondersteund door het
gemengd koor "St. Caecilia" o.l.v. Grada
Schilder.
Als thema voor deze dienst hebben we gekozen

VERZOENING MET GOD.
Wij nodi gen u van harte uit met ons mee te
komen zingen en te bidden: graag tot ziens op
9 februari.
Raad van Kerken Broek in Water!and; waarin
samenwerken de Ned. Herv. Kerk, de Gerefor-
meerde Kerk, de Doopsgezinde Gemeente, de
Lutherse Kerk en de Katholieke Kerk.

==<XJD PAPIER 0U)ERENS006==
ophalen oud papier door de ouderensoos

fjKXDRDZIJDE 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 66n keer in de 14 dagen. Ophaaldata:
Kijk in de agenda van de Broeker Gemeenschap!
Vragen? Bel 403 1452 of 403 3723 .

—WINTERTARIEF REISDOCUMEr>frEN=:=
In de periode tussen 31 augustus sr 1 april is de aanvraaq van een
paspoort of toeristenkaart aanzienl'jk goedkoper.

==NACHTBUSSEN==
Op zaterdag kunt u na 1.37 uur op 2.07 en
3.07 en 4.07 uur vanuit Amsterdam naar Broek.

1e donderdag van de maand
BUREAU VOOR RECHTSHULP

19.30 - 20.30 uur

Wijkgebouw Groene Kruis
eerSte advies gratis

—BURGERLIJKE STAI^=:
*ilt u geboorte - hmlijk of overJijden in de Burgerlijke Stand van de
Broeker Getieenschap vermeld zien:
een berichtje naar Buitenweeren 17, 1151 BE Broek in Water land.
mLl/mna een geboorte:
Neesnt u cortact op met Gees Oud, 4031235, b.g.g. Joop Bueneker, 403 1314.


