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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN van DE SmCHTING J5E DROEKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting "De Broeker Redac.tii2..adres-.medadel.in*genblad,
Gemoenschap", raevr. B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38,. tel. 3120.

==AGENDA==

t/m 17aug Broeker Feestweek
l^aug Vrouwencafe:werk-cafe avond
26aug Raadsvergadering
28aug Vrouwencafe:Thema-avond WERKEN....
30aug Sparta: Strandwandeling
llsep Vrouv/encafe: werk-cafe avond
17-se-p N.C,V.B. :HRuH.Trorap, de brandweer
23sep Vrouwencafe : Thema-avond V/ERKEN....
30sep Raadsvergadering

2okt Vrouwencafe:Cult-.Raad:K. Verlaan

9okt Vrouwencafe: werk-cafe-avond
15okt N.C.V.B.:mevr. J.C. van Moosel
23okt Vrouwencafe : Thema-avond WERKEN... .• -
28okt Raadsvergadering .
Jlokt NUT:Toneel:Vlinders zijn vrij

^^TQUWTREK TOERNOOI=:=

T.T.V, Disco 2000, organiseerd op zondag
I'^'S.ug.lOSO in samenwe'rking met de N.T.B.
gewest West en het jeugdhuis -'De Voorhaak"
een touwtrek toornooi, De wedstry.den zul-
len worden gehouden op het terrain naast
het jeugdhuis. Er zal worden getrokken in
de volgende klassen: A. Bondsploegen, 8
personen, geen gewichts indeling. B. Ge-
trainde kermisploegen, 6 personen. £• On-
getrainde ploegen uit de omgeving van
Broek in Waterland, 5 personen.
Voor iedere deelnemcr is er een herinnering
Het jeugdhuis heeft voor poule C een wis-
selbeker beschikbaar gesteld. Inschrijving
tot 10.30 uur in het jeugdhuis "De Voori^aa
haak", Aanvang wedstrijd 11.00 uur. Xn-
schrijfgeld per team f 23»00. Voor verdere
inlichtingen: C. Dobber, Gouw 13i 1153
Zuiderwoude, tel. 02903-1335*

Q^VROUWENCAFE BROEK IN WATERLAWD:==

Op donderdagavond l4 aug. komen we bij el-
kaar in het Broekerhuis. Na onzc vakantie-
verhalen kunnen we misschien een begin ma-
ken met het onderwerp voor de komende-
maanden: "WERKEN VERRUKKELIJKM! • OOK VOOR

VROUV/EN??" Afspralcen en organisafie rege-
len, mogelijk een collage of tokening ma-
ken, ondor hot genot van een zomerdrankjo.

jNadere informatie van het Vrouwencafe volgt
iin een apart krantje.

Mevr. A. Drij-vrer.-HQ.Qgland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==OTJDHOLLANDSE MARKT==

In verband met de oudhollandse markt op
-I6 aug, a.s. verzoeken wij u het Kerkplein
vrij to houdon van auto's vanaf vrijdag-
middag a.s.

==ASSISTENTE GEVRAAGD==

.Het bestuur van het Broeker Huis zoekt per
1 sept. 1980 een assistente bij. het Dorps-
huisgebeuren. Doze 'taak oravat 13 nur per
week. Werktijden in overleg! Sollicitaties
kunnen worden geiicht aan: J.L. v.d.Pauw,
Moerland 1, Broek in Waterland.

==DANSLES==

Leer dansen in Broek in V/aterland in het

Jeugdhuis "De Voorhaak", V/agengouw, o.l.v.
F. Kniestedt. Aanvang van de lessen op
maandag 13 on dinsd-ag I6 September.
Maandag:Jougd beginners 20.00 uur

Paren brons , 21.15 -Uur
Dinsdag:Jeugd zilver 19«00 uur

Paren zilver ' 20.13 uur

• Paren zilver met ster 21.30 uur

Inlichtingen on inschrijfformulieren
bij Fam. Koster, Buitenweeren 1^, tel.1339
en F., Kniestedt, Storrenplein 13» A'dam-
Noord, tel. 020 - 3l6040.

==ENGELSE LES==

Het NUT vraagt uw aandacht voor de lessen
Engels, Oud- en nieuwo cursisten kunnen
zich opgeven bij: Lidia Swart, Nieuwland 8
tel. 1385.. Gaarne zo spoedig mogelijk om
dc lessen tijdig to kunnen boginnen.
Opgavo bij voorkour tussen I8.OO en 20.00 uu

==BEDANKT==

Mijn hartelijkc dank voor de grote belang-
stelling, de mooie kaarten, de blberaen,
het fruit en do telefoontjes die ik heb
mogen ontvangen in het ziekenhuis en bij
mijn thuiskomst.

Cor de Vries, Nieuwland 28.




