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De Draai 38, tel. 3120.

==AGENDA==
Stratenveger in Break

30a^g Sparta strandwandeling
Isep Spreekuur B en W

13sep Voorhaak; Thide*s drive in show
I3sep Landelijke Bibliotheekdag
15-21sep Collecte Prinses Beatrixfonds
17sep N.C.V.B.: "Betje Wolff"

8okt Bibliotheek Kinderboekenweekfeest

==SPREEKUUR==
Het maandelijks spreekuur van B en W is op
1 September a.s. om 19-00 uur, De Erven 2.
Zitting heeft deze keer de heer Kingma-

==KLAVERJASSEN=:=

Klaverjasver. K.B.W, gaat wear van start.op
maandag l^september a.s. om 20.00 uur in het
Broekerhuis. Nieuwe leden zijn van harte
wej^om. Noteert u alvast: Koppelklaverjas-
cji^e's op 27 September en 23 oktober.

==VOLKSDANSEN==

^ September hopen we al
onze leden weer te zIen''voor~het nieuwe sei-
zoen Volksdansen. We beginnen zoals gewoon-
lijk om 10.00 uur 's morgens bij J.Spaan in
het Dorpshuis. Zijn er nog dames of heren
boven de 30 die eens mee willen dansen, U
bent van harte welkom.

Volksdansen Zuiderwoude Dinsdag 2-September
starten we van^iSTSo^tot 13-00 uur"in~het
Dorpshuis. Nieuwe leden zijn van harte wel
kom. De leeftijd is vanaf 30 jaar.

==BILJARTVER.DE ZOLDER==

Donderdag 4_^september begint het biljarten
weer in het'*Broekerhuis. Met instemming van
alle leden is het dagelijks bestuur aange-
houden, t.w. de heren Raasing, Koster en van
palen. De wedstrijdleiding wordt verzorgd
door de heer de Klerk en raw. Smeenk. De top
3 van vorig jaar waren de heren van Eekelen,
de Klerk en Evenboer. Voor inl. kunt u bel-
len naar de hr. Raasing, tel. 1689. Tot
ziens rond het groene laken,

==:yOGA LESSEN==
Voor beginners en gevorderden yoga lessen.
Inlichtingen: tel. 32^7- ==

Redactie adres mededelingenblad;
Mevr, A. Drijver*Hoogland,
Buitenweeren I7, tel. 1201.

==STRATENVEGEN=:=

Met enige regelraaat laat de gemeente een
veegwagen door de straten rijden. Op vrij-

weer zo ver. Alle

stratin^van^Broek in Waterland worden dan doo
de veegwagen weer aangeveegd. Het is wense-
lyk dat alle auto*s dan zoveel mogelyk niet
op de rijbaan geparkeerd staan. Wilt u daarom
uw auto op eigen erf of in uw garage parkeren

**SKI-GYM en CONDITIE-TRAINING==
Elke donderdag-avond van 21.30-22.30 uur in
de gyrazaal van de Havenrakkers, vermoedelyk
vanaf 11 September. Het is de bedoeling 00k
dit jaar een trainings-uurtje te organiseren
voor hen die het niet kunnen laten. Het zal
weer een op het skien.gerichte conditie- en
lenigheids-training wprden. We beginnen met •
alg. conditietraining en naarmate het ski-
seizoen nadert, richten we-ons meer speci-
fiek hierop^-Deze oefeningen zijn echter 00k

=j-goed voor de alg. conditie. We gaan er ste-
vig tegen aan, maar een ieder heeft de moge-
Ijjkheid om het wat rustiger aan te doen. In
verband met het toch wel vervelend grote
aantal wegbl^jvers van vorig jaar (wel in-
schrijven, soms komen, niet betalen) het
volgende: 1. schrijf alleen in als je echt
van plan bent te komen!! 2. we starten pas
bij 13 inschrijvingen. inl. Erwin Welbergen,
tel. 3118.

==BIBLIOTHEEK==

13 September = Landelijke Bibliotheekdag
De Broeker Bibliotheek houdt "Open huis"
van 10.30 - 13.00 uur.(adres Leeteinde I6)
Wat betekent dat voor u als fervent lezer:

- nieuwe boeken in de uitlening
- gratis lidmaatschap tot januari I987
- tentoonstelling boeken derde wereld schrij-

vers en over buitenlandse kinderen

- voor middelbare scholieren; knipsels + fo-
to's van nederlandse schrijvers/sters

- volwassenen; 1 gratis boekenstrippenkaart
per gezin.

8 oktober feestmiddag voor lezers t/ra 12
jaar in het kader van de kinderboekenweek.

==GEVONDEN BIJ DE-BOLITIE==
twee sleutels van het merk Cisa
een autosleutel aan. geel koord
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