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==AGENDA==
iOsep.. OUD PAPIER
llsep Galerie Het Schouw opening expositie
12-l8sep Collecte Thuisfronten
l^sep N.G.V.B. "Epilepsie"
l6.sep Jeugdhuis Kinderdisco
17sep Monumentendag
17sep Jeugdhuis Vrij dansen
19sep NUT Ledenvergadering
19-25sep Collecte Prinses Beatrixfonds
2|fsep Bejaarden naar Zuidlaren
2^sep Sparta Strandwandeling
26sep-2okt Collecte Nierstichting
.I0-l6okt Collecte Geestelijk Gehandicapten
llokt Bejaardensoos Jaarvergadering
•Jaokt N.C.V.B. "Ikonen"
l2okt Bibliotheek Kinderboekenfeestmiddag

5nov NUT Morsige types
lonov NCVB "Predikant in ziekenhuis"

==INNING DONATIES BROEKER GEMEENSCHAP==
Het is weer zo ver. Vanaf half September
icorat er weer iemand by U langs voor de in
ning van uw bijdrage aan de Broeker Gemeen-
•schap. Het bedrag is hetzelfde als in voor-
gaande jaren te weten f 7*30 per gezin.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

==OUDPAPIER==

Zaterdag 10 September wordt er weer OUD PA
PIER opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers.
Dm 9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In
het andere deel van het dorp wordt er om
i0,00 uur begonneno Wilt U het papier in zak
docs of goed gebonden tijdig buiten zetten?
jok vodden worden meegenomen« By voorbaat

dank1

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

iVoensdag 1^ September spreekt de heer Poot
over het onderwerp "Epilepsie'E Epilepsie
scaat 00k bekend als "vallende ziekte". Vroe
ger kregen lijders eraan wel eens toevallen
Tegenwoordig is dat heel zeldzaam geworden,
ranwege de enorm verbeterde medicijnen-

==:BRIDGECURSUS==
Er blijken nog steeds mensen in Broek te zyn
die willen leren bridged! Voor de cursus die
2o helft September start kunnen zich nog
uensen opgeven. De cursus is op dinsdagavond
Informatie bij Chaja Sint, tel. I709.

De

==HERINRICHTING HEEMSWEER== ; =====
nieuwe tekening herinrichting Heemsweer l:j.gt ter inzage op Kerkplein 6!II»»

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

==.JBUGDHUIS -'DE

Vrijdag I6 3peteinber~KIND>lId;ISc67 aanvang
19«00 uur-. Nu de vakantles weer voorbij zi.ji^
beginnen vie v/eer met eeii disco speciaal voor
-de jonge jeugd tot 1^ iaar.. LET OP! Vrijdag
21 oktober MINI PLAYBACKSHOW- Opgeven bij
A. Vos, telo 15780
Zaterdag 17 spetember VHIJ DANSEN Deze avond
bieden v;e de dansliefheblers weer volop de
gelegenheid om een dansje te maken.: U bent
vanaf 20,30 uur van harte welkom, Voor in-
lichtingen omtrent zaalverhuur: J,Hey, •3113,

=:=0PEN MONITMENTENDAG==
Op 17_september za.l ook in deze. gemeente de
Open Mcnuinentendag worden gehouden, Het idee
voor zo'n dag is afkomstig uit; Frankri.jk, Het
houdt in, dat vele monumenten voor het pu-
bliek open zijn gesteld. In onze gemeente
zijn dat, de in restauratie zijnde kerk, het
Broeker Huis^ en het huis van de fam, Husslage
Laan 22-28. Ook in ^00 andere gemeenten wordl
deze dag gehouden. In totaal zullen van niet
minder dan 3*500 monumenten de wit/zwart/gele
raonumentenvlag wapperen. By elk monument dat
is open gesteld zal n,lc die vlag hangen. By
het gemeentehuis Kerkplein 6 en by de biblio
theek liggen exemplaren van de Open Monumen-
tenkrant, waarin U kunt lezen in welke ge
meente welke monumenten open gesteld zijn<,
De openstelling is van 10.00 - 17.OO uur«

=:=E.H.B,Q.-CURSUS==
B^rste hulp bij ongelukken kan levensreddend
zijn. Vooral de tijd.v66r de korast van een
arts of ambulence is erg belangrijk. In
Broek in Waterland kunt U deze levensredonde
dandelingen leren. EHBO-ver. -J^roek in Water-
land start in het winterseizoen een cursus
ilerste Hulp-bij Ongelukken. Voor verdere in-
lichtingen kunt U bellen naar: Gr§ Honingh,
1986 of Joke Regeling, 1973*

==AEROBIC DANSEN==
De recreatievereniging orgahiseert weer een
korte cursus "Aerobic dansen" in de peuter-
speelzaal 't Stokpaardje, C.Roelestraat 1.
ye starten op woensdag 5 oktober Tijden:- •
-9*30 — 20.30 of 20,30 - 21.30 uur. 10 lesser
voor f 53*-? evt. 20 lessen voor / 100.-
Betaling: kontant bij de le lesi Aanmelden

___^bij Ingrid Drijver, Buitenv/eeren I7,tel.1201,




