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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==

llsep NUT Jaarvergadering
ll-17sep Collecte Thuisfronten
l6sep Informatiekraam over P.Y.C.
iSsep Start Gym voor puderen
l8sep Start Koersballen
l8-24sep Collecte Prinses Beatrix Fonds •
19sep Eerste Soosmiddag
20sep Start Koersballen
20sep N.C.V.B. 35 jarig bestaan
g5sep-lokt Collecte Nierstichting
26sep NCVB Studiedag over Vrouwenhandel
28sep Plattelandsvrouwen: Noorse tafel
30sep pUD PAPIER

2okt 3preekuur B en W
2-8okt Collecte Dierenbescherming
7okt-l8nov Expositie B,H.;T*Lof en A.Mud
9-15okt Collecte Qeestelijk Gehandicapten

17okt Plattelandsvr.:A.Roet:Australia
l8okt NCVB Werken in Equador
26okt Plattelandsvr.:De groep Lopend Vuur
30okt-5nov Collecte Ned.Brandwondenstichting

==HENGELVERGUNNING=:=

Hebt u al een nieuwe hengelvergunning?
(juni 1989 t/m mei 1990) Voor de gemeente
Broek in Waterland zijn ze nog verkrijgbaar
bij: C.C.Bakker, Hageweer 25d,tel.l760.

==BRIDGECURSUSSEN==

U kunt zich nog opgeven voor de bridgecur-
sus voor beginners op dinsdagavond in bet
Broekerhuis. (Zo snel mogelijk melden).
Bij voldoende belangstelling komt er een
vervolg/praktijk cursus bridge op de donder-
dagavond. Opgeven bij Chaya Sint,tel.1709*

==NAAIEN==

We beginnen met naailes. Heb je zin, bel dan

==YOGA==

Er zijn nog een beperkt aantal deelname mog*
lijkheden op de maandagavond en de donder-
dagmiddag..Gedipl. en ervaren lerares. Gra
tis proefles. Inl. 020 - 939885.

==N.G.V.B.==

20 September: "0ns 35 jarig bestaan". Op 2^
September 195^ kwamen 19 dames bijeen om de
NCVB afd. Broek in Waterland op te richten.
Dit willen wij vanavond feestelijk herdenken
Hoe? Dat is een verrassing.

Wie heeft onze pauw gezien? Fam. van Schaik
tel. 3217

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

Postgiro 17 85 66

==MBER pWEGEN VOOR OUDEREN==
Maandag 18 September starten we weer met
Symnastiek voor Ouderen in Broekerhaven.
io730~tot"ll.l5 uur~voor Broekerhaven en
aanleunwoningen. Kosten voor de mensen uit
de aanleunwoningen f 2.50 per maand,
11.15 tot 12,00 uur 2e groep voor 65+ uit
Broek in Waterland, Zuiderwoude en Uitdam.
Kosten zijn / 1.00 per keer, Er is vervoer
mogelijk uit alle plaatsen, voor een kleine
bijdrage. Kom eens kijken en dan merkt u dat
bewegen 00k voor u heel belangrijk is. Een
bekend gezegde is: RUST ROEST!

Woensdag 20 September starten we weer met
koersballen voor Broekerhaven en aanleunwo
ningen om 1^.30 uur. We ballen tot I6.OO uur.
Het is een rustig rolspel waar iedereen aan
mee kan doen. Het is niet vermoeiend, raaar
erg leuk en spannend om te doen. Kom eens
langs om te kijken en mee te doen. Er zijn
geen kosten aan yerbonden. Alleeu voor de
aanleunwoning bewoners 50ct voor een kopje
koffie. Samen iets doen geeft het gevoel er

bij te horen, ===-

==NIEUWS VAN DE BEJAARDENSOOS==
De prachtige zomer van 19b9 raakt zo langza-
merhand ten einde en gaan we weer starten
met onze soos middagen,
is het zover. We beginnen"oin"i5roO~uur'"weer
met bridgen, klaverjassen, rummicub en pesten
Ook dammen, sjoelen en handwerken horen tot
de mogelijkheden. We hopen de 19e alle be-
kehde maar ook veel nieuwe gezichten te zien.
Bent u 55+ kom gezellig bij ons. In oktober
hopen we nog fijn een dagje met de bus op
stap te gaan. Ook staan er weer verschillende
activiteiten op het programma, Eind oktober
zal de.jaarvergadering worden gehouden. Maan
dag 11 September vertreWken ^6 personen voor
6 dagen naar Valkenburg. We hopen dat ze nog

g|mooi weer zullen hebben en wensen ze een goe-
de reis toe. Dus allemaal tot 19 September
in ons clubhuis het Broekerhuis.

Het koersballen voor leden van de sops be-
gint op 18 September om 14.00 uur in
Broekerhaven.

==BURGERLIJKE STAND==

geboren

Amanda d.v. J. Aaij en F. de Klerk




