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==AGENDA==

22sep NUT Ledehvergadering
24sep Bejaardensoos naar Zuidlaren
2^sep Sparta Strandwandeling
26sep-2okt Collecte Nierstichting
28sep PvdA Ledenvergadering Broekerhuis
29sep Plattelandsvr, ReisjetAalsmeer+Delft
3okt Spreekuur B en W
^okt Oud-Broek Gesch. van Waterland
3-8okt Collecte Dierenbescherming

10-l6okt Collecte Geestelijk Gehandicapten
llokt Bejaar.densoos Jaarvergadering, '
llokt Plattelandsvr. Modeshow

12okt Bibliotheek Kinderboekenweekfeest
12okt N.C.V.B. Ikonen

l8okt Plaateelandsvr. Thema V.I.D.O,
21okt Jeugdbuis Mini-playback-show
27okt Plattelandsvr. Cabaret Lex Wiertz
310kt-6nov Collecte Ned. Brandwondenst.

Inov Plattelandsvr. De vrouw en de kunst

5noy NUT.. Morsige types
7nov Spreekuur B en W
7nov Collecte Nationaal Jeugd Fonds

l^npy- Plattelandsvr. Dia's van Azie
l6nov NCVB Vrouwelijke ziekenhuispredikant
l7nov Havenrakkers Schooltoneel
l8nov Havenrakkers Schooltoneel
l9nov Sinterklaasintocht

==SPREEKWR=='
Het maandelijks spreekuur van B en W is op
3 oktober a.s. om 19.00 uur, De Erven 2.
Zitting, heeft deze kee^ de heer Koppenaal.

•i=t:HERINRICHTING HEEMSWEER==

Na de op het vQorohtwerp ontvangeh .reakties
is de herinrichting van de Heemsweer aange-
past. De nieuVe tekening ligt ter geraeente-
secretarie, Kerkplein 6, ter. inzage. Aan
aannemers is gevraagd--^erpri-j uiterlijk
16 sept. j.l. in te dienen^ waarna. de,,werk-
zaamfeeden gegund kunnen; worden'. Uitgangs-
punt is nog steeds dat de werkzaamheden aan
de Heemsweer beginnen'.-- ---•

==YOGA==:

Yoga Broek in Waterland. Er zijn nog een be!
perkt aantaP. deelname-mogelijkheden op ma.
avond ( 20.30-21.30 uur) en op do.middag
(13.00 - 14.00 uur), Gedipl. en ervaren
lerares. Gratis proefles. Inl. tel. 020-

939883.

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

Postgiro 17 85 66

==PLATTELANDSVROUWEN==

Donderdag 29 September maken we een reisje
naar Aalsmeer en Delft. Kosten incl. koffie,
lunch en diner f 68^.50 p.p., Vertrek: Kat-
woude 8.00, M*dam Grote Kerk 8.,13 uur en
Broek Parallelweg 8.20 uur.

SPARTA====GYM.VBR.

NOODKREET , . , ; NOODKREET
Tot~onze~spijt gaat een van onze leidsters
wegens zeer drUkke werkzaamheden.onze ver-
eniging verlaten. Wij zoeken nu een -.nieuwe
leidster/leider, die in de gelegenheid is om
op de dinsdagavond van kwkrt voor 7 tot kwart
voor 10 les te komen geveh. Het gaat. em.-de
volgehde groepen: le uur: mddelb^^
meisjes en jongens; 2e uUr: dames/heren tur-
nen + 17 tot +33 J§ar| 3© uur dames gym.
Heeft U interesse?????? Bel dan even met:
Frits Eckenhausen (vobrgitte.r) tel. l400 of
Barbara Boulengier (seer. ); tel. 1399.

L'il-MN_ONS_HELPEN???? Wij zoeken: een -man/
vrouw 'inet'turnervaririg, die onze leidster
kan komen helpen op de dinsdagmiddag van
15.^3 - 16.45 uur. Op dit uur wordt er les
gegeven aan 6 en 7 Jarigen, zowel meisjes
als jongehs. Deze groep is erg groot en we
moeten er echt iemand bij hebben die het
leuk vindt om met deze leeftijdsgroep lekker
bezig te zijn. Uw leeftijd is niet van be-
lang, zolang u maar plezier heeft om les te
geven. WiJ kunnen hier een kleine vergoeding
tegenoverstellen. Wilt U meer informatie,
bel.dan even naar Frits Eckenhausen, tel.
l400 of Barbara Boulengier, tel. 1399-

==:SKICONDITIETRAINING==

Straks naar de-wintersprot? Ga niet onvoor-
bereid, met een goede conditie geniet U er
nog meer van.! Op de. skigymnastiek werken we
aan conditie en specifieke spiergroepen. We
starten donderdag 29 spptembes in het gymlo-
kaal aan het Nieuwland. Deze conditietrai--.
ning is niet alleen voor skiers maar voor
iedereen die iets aan zijn conditie wil doen
De les begint om 21.15 uur. Kom vrijblijvend
een keer kijken of meedoen. Inlichtingen:
Tatia Englebert-Tensen, tel. 020-6625729«

==BROEKERHUIS==

Tijdelijke noodhulp gezocht voor het Broeker*
huis wegens ziekte. Aanmelden bij J.Spaan
==== tel.. 131^. =====




