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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING BROEKER GEMEENSCHAP*

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.

7^ ==AGENDA=="

Redactie adres raededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==JEUGDHUIS "DE VOORHAAK"==
Zaterdag 13 September THIDE^S DRIVE IN SHOW
aanvang: 21.00 uur. Entreeprijs / 5#-j le-
den f 3»-* Deze avond de openingsavond van
het nieuwe seizoen met deze bekende disco-
show. Uitgerust met een fantastische licht-
en magnesium show. Dus succes verzekerd.

De medewerkers komen een dezer dagen weer
de leden- en donateurskaarten aanbiederunrooi
het nieuwe seizoen. Zij die nog geen lid
zijn kunnen zich opgeven bij: J. Hoetraer,'
Hageweer 35, tel. 1239 of J. Mejj, Noord-
meerweg 8, tel. 3113.

==BROEKERHAVEN - ROMMELMARKT==
U korat toch ook woensdag 17 September naar
het BeJ.aardenhuis*'"Broekerhaven", De Draai 7
Want de Bewoners comm. en de pers. •ver.-.Jaou-

13sep A.T.V. finales + feest
13sep Landelijke Bibliotheekdag
13sep Voorhaak Thide's drive in show
15-21sep Collecte Beatrixfonds
l6sep Amnesty Schijfavond raadsleden
17sep N.C.V.B. "Betje Wolff"
17sep Broekerhaven Rommelmarkt
iSsep.NUT Jaarvergadering
27sep Koppel klaverjasdrive

.27sep Voorhaak D.S.N. drive in show
8okt Bibliotheek Kinderboekenweekfeest
9okt De Havenrakkers Jaarvergadering

llokt Voorhaak Leslie Vaughn
13okt NCVB "Wycliffe genootschap"
l6okt Oud Broek Jaarvergadering
23okt NUT Zeezeilen
13nov NUT Anke Lankreyer
l9nov NCVB "Bejaardenzorg"

==TENNISCLUB==
die dag van 's morgens 11.00 uur tot

's middags ^.00 uur een ROMMELMARKT. Er is
een enorrae sortering van alle mogelijke ar-
tikelen. U kan en mag een bezoek aan deze
bijzondere Rommelmarkt niet missen. Noteer
direct datum en uur in uw agenda of op de
kalender.

= =:N.C.V.B.==:

17 September boekbespreking. De spreker /.-.u.
voor deze avond is de heer Leguijt, die als
onderwerp het boek Betje Wolff wil bespre-
ken. Bij voldoende belangstelling volgt een
bezoek aan het museum in Midden Beemster.

==0UD BR0EK==:
Op 16 oktober a.s. houdt de ver. Oud-Broek
haar jaarvergadering, aansluitend een le-
zing door prof. G.J.Borger met als onder
werp "Bedijking en ontginning van Waterland
tot + 160O".

===SPAANS== ====
Wie is er geinteresserd in Spaanse les voor
beginners? Bel voor inforraatie Marion Boon,
tel. 1308, na I8.OO uur.

==POLITIE SPREEKUUR==
ledere zaterdagmiddag houdt de politie tus-
sen 1^,00 en 16.OO uur spreekuur in het post
bureau aan het Nieuwland 37, tel. 1294.
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Op 13 September zijn de finales van de klub
karapioenschappen en een feestavond met een
live-band.

==REGREATIEVER£NIGING== I
Er is belangstelling voor 2 korte cursussen: I

willen j
deze beI5e*"cursuBsen"van"+"io"iessen graag |
organiseren, maar helaas zijn er nog niet geJ
noeg inschrijvingen. Bij een minimum van 10 |
aanmeldingen kunnen we beginnen. De eerste j
les zou half oktober kunnen beginnen en de 1
cursus zou tot de Kerstvakantie duren. Dit |
gaan waarschijnlijk de tijden worden; I
Woensdag: 19.30-20.30 uur Zelfverdediging I

21.00-22.00 uur Rock and Roll
Geef je dus snel op voor de cursussen, want |
het zou zonde zijn als ze nu niet door kun- I
nen gaan. Opgeven bjj: Ilonka Creyghton, tel.
3118; Wil Jaburg,tel.l673;An Smit,tel.1796.

==HEEFT U INTERESSE IN EEN P0STBUS?==
De P.T.T. wil ook in Broek in Waterland in-
dien hiervoor belangstelling bestaat, de mo-
gelijkheid geven een postbus te openen.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben neemt
u dan kontakt op met het Postagentschap,
tel. 1220.




