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BROEKER GEMEENSCHAP
OaOAAN VAN DE STICHTING J>E DROBKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stiohting "De Broeker Redactie adres raededelingenblad:
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot, Mevr. A. Drijver- Hoogland,
De Draai 38, tel. 3120. Buitenweeren 17, tel. 1201

^ ==AGENDA==

LH~€fO sep Collecte Prinses Beatrix Fonds
L6sep NCVB Homeopathie
LVsep NUT Cabaretier Herman Finckers
iBsep Voorhaak Start danscursus
E:l-27sep Collecte Nierstichting
24sep VVD Fraktieverfeadering
5okt Spreekuur B en W

I^okt NCVB Vrouw in de Islam
3nov NUT dr. C. den Hartoog

==DIENSTVERLENING QUDEREN=:=

De Guderen-gymnastiek onder leiding van mw.
R. den Sooyem-van Zaanen is inmiddels gestart
Ouderen, die niet in "Broekerhaven" wonen,
raaar wel geinteresseerd zijn, kunnen hieraan
ook meedoen en zich alsnog opgeven a/h adres
Dr.C.Bakkerstraat 13, tel. 1339* Be gymna-
stiekoefeningen vinden plaats op maandagmor-
gen, beginnen cm kwart voor elf en duren +
3 kwartier.

.v'sepv jNograaals een oproep

.7okt^ jOu5eren7~die cm weike reden dan oo£ nie^ re-
Anov? PAPIER Igelmatig een warme maaltijd gebruiken, kunnen
.2dec • _ Igebruikmaken van de mogelijkheid, die door

~~ ide St. Dienstverlening Ouderen wordt geboden
==OUD PAPIER== kader van "Tafeltje Dekje". Dat betref

2aterdag 19 September wordt er weer OUD PA- raaaltidden, die in "Broekerhaven" wor-
PIER opgehaald door o.b.s. de Hayenrakkers bereid en tegen een uiterst geringe ver-
Dm 9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In : bin U kunnen worden thuisbezorgd.
le^ndere deel van het dorp wordt om 10.00 degenen, die tijdelijk
lur begonnen. Wilt u het papier in doos, ingeval van ziekte) niet in staat zijn
)f goad gebonden tijdig buiten zetten? Ook i ^ maaltijden te zorgen.
redden worden meegenomen. Bij voorbaat dank^worden eveneens op bovenvermeld
•~~~ iadres ingewacht.

==V0LLEYBAL== ^ ====
[edere dinsdagavond van 9*^5 - 11.00 uur | j-j q 2 __
rolleyballen in de gymzaal aan het Nieuwland^^^ thuiswedstrijden van S.D.O.B.-l Zondag 13.
re hoeft helemaal niet goed^te kunnen volley thuis-
Dallen, Kora eens langs en kijk of het wat l^vedstrijd van het nieuwe seizoen en wel tegen
j-oor je is. Inlichtingen: J. Dekker, 333y^ _laartsrivaal S.V.A. nit Assendelft. Aanvang:

'lA.OO uur. Mede op verzoek van het gemeente-
m *-rn-TT'T mT7<MMX f CT7>M i * _ . .==TAFELTENNIS S EN==

ledere woensdagavond recreatief tafeltennis-
sen bij Sparta van 20.00-22.00 uur. Gymna-
stieklokaal o.b.s. Inl. 3191.

=^K0ERSBALLEN==

Maandagmiddag en woensdagmiddag spelen we
KOERSBAL in Broekerhaven. Maandagmiddag zit-
ten we vol. IVoensdagmiddag kunnen we nog le-
den gebruiken. Dit geldt voor Broekerhaven
de huisjes er omheen en leden van de Bejaar-
denclub. U kan het spel bekijken op maandag
middag van 2 tot k uur. Op woensdagmiddag
30 September starten we van half twee tot
half vier. U bent van harte welkom.

==S.D.O.B.==

bestuur wordt de Broeker supporters nadrukke-
lijk gevraagd niet met de auto naar het sport
complex te komen en zoveel mogelijk gebruik
te maken van het overpad over het terrein van
de fam. Goedmaat aan de Keerngouw. Dit verzoe
geldt voor elke thuiswedstrijd

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

16 September, het onderwerp is "Homeopathie"
de spreker: dokter T. den Hollander uit Mon-
inickendam. De Grieken en Romeinen noemden dit
•kruid een "panacee", een middel tegen alle
[kwalen. In de middeleeuwen werd dit gebruikt
itegen hart- en longziekten. Deze teksten
jslaan op het kruid: Levisticum officinale
loftewel LAVAS.==^OPPASCENTEALE==

Belt U naar mevr. D. Lillo,
Oosteinde 30, tel. I67I

voor een oppas.

I openingsti.jden postkantoor
I dagelijks van b.30 tot 12,30 uur




