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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING JDE DROEKER GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap*', mevr. B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.
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==AGENDA==
Plattelandsvr. Herwaardering v.Arbeid
VVD fraktieverg.2O.3Ou. Gemeentehuis
Koppelklaverjasdrive
Voorhaak DSN drive in show
Voorhaak Kinderdisco
B.B.C. 40-Jarig Jubileum
Spreekuur B en W
Plattelandsvr,naar Anne Frankhuis
Bibliotheek, kinderboekenweekfeest
Havenrakkers, jaarvergadering
Voorhaak Leslie Vaughn
NCVB y^cliffe genootschap
Oud Broek Jaarvergadering
Plattelandsvr. Herwaardering v.Arbeid
Voorhaak Clipper disco-show
Broeker Gem. Avond nieuwe bewoners
VVD fraktieverg. 20,30 u. Gemeentehuis
NUT Dirk Nauta "Zeezeilen"
Plattelandsvr. "Sheherazade"
Voorhaak'Veronica's drive-in-show
Spreekuur B en W
Plattelandsvr. ^O-jarig jubileum
Voorhaak Kinderdisco
^rouwenraad Waterland*Oost
NUT Anke Lankreyer
VVD fraktieverg. 20.30 u.Gemeentehuis
NCVB Bejaardenzorg
Havenrakkers Toneel kinderen
Havenrakkers Toneel belangstellenden
Sinterklaasintocht
Plattelandsvr. "Psychotherapie"

==SPREEKUUP=:==
Eet maandelijks spreekuur van B en V/ is op
S oktober a.s. om I9.OO uur, De Erven 2.
fitting heeft deze keer de heer Doornenbal.

==KLAVEPJASSEN==
\oppelklaverjasdrive op zaterdag 27 septem-
:>er a.s. in het Broeker Huis. Aanvang:20,00
Aur, Opgeven bij J. Spaan, tel. 1314.

^ ==PLATTELANDSVROUWEN==
)onderdag 23 September. Dames van de comm.
/rouw verzorgen deze avond. Het onderwerp
is: Herwaardering van Arbeid. Plaats: Broe-
cerhuis. Aanvang: 20.00 uur
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kedactie adres mededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland,

1201,

==PLATTELANDSVROUWEN==
•Dinsdag 7 oktObsy-d"eh oChtSMuitstapje naar
het Anne Frankhuis in Amsterdam, met open-
baar vervoer. Kosten f 4.50 p.p. met rond-
leiding. U kunt zich opgeven bij het bestuur.

==B.B.C.==
De bridgeclub "B.B.C." bestaat op 1 oktober
a.s. 40 jaar'. Ter gelegenheid daarvan reci-
pieert het bestuur-op zaterdag 4 oktober I986
van 16.00-17.30 uur in het Broeker Huis aan
het Leeteinde te Broek in Waterland. Belang
stellenden zijn van harte welkom.

==BIBLIOTHEEK==

Kinderboekenweek in de Broeker Bibliotheek

6, 7 en 8 oktober komen de groepen van de
basisschool "De Havenrakkers" weer op bezoek
in de bibliotheek. De kinderen kunnen dan
rond kijken en ze v/orden voorgelezen. Het is
ieder jaar weer erg gezellig. Bij het verla-
ten van de Bibliotheek krijgen ze naar ge-
lang hun leeftijd, een Lurv of Lurvje.

l4.00 - 16,00 uur kinderboeken
weekfeestmiddag"v6or'"de~iezers~die op de
basissch66l"zitten. Het thema van de boeken-
week is "Boeven". We beginnen dan ook met
voorlezen uit boevenboeken en voor de klein-
sten is er poppenkast over "Boeven". Daarna
drinken we limonade en eten koek. Tot slot
gaan we ballonnen oplaten op de brug van de
van Disweg. Ieder kind krijgt een met gas
gevulde ballon met daaraan een kaartje met
z'n naam. En dan maar afwachten of het kaar
tje terug wordt gestuurd. Wiens ballon de
meeste kilometers heeft afgelegd wint een
prijs. Op een landkaart in de bibliotheek
cun je zien v/aar welke ballon terecht is ge-

koraen.

=:=OPPASSERS OPGELET=i=
)e oppascentrale van 't NUT draait weer goed.
iet kontaktadres is: mevr. D. Lillo, Oost-
einde 30, tel. 167I. De tarieven: tot 24 uur
/ 3.75 per uur; na 24 uur f 4.50 per uur,
Ook voor informstie kunt u mevr, Lillo bgllen




