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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==: . _
2>sep-lokt Opllecte Nierstichting
26sep NCVB Studieocht. V^ouwenhandel
28i;2p Platteiandsvr • Noo^se tafel
30sep OUD PAPIER

2okt Spreekuur B en W j
2-8okt Ct^llecte Dieren,tescherining
7okt-l8nov. Exp. B.H. Lof en A.Mud
9-15okt, pollecte Geestflyke gehandicapten

llokt Bibl, KinderbeokanweakJeeatmidda g
l7okt Platteiandsvr. A.iRpet over Australie
l8okt NCyB Werken in Eqiiador
26okt Platteiandsvr. De^groep Lopend vuur
30okt-5nov Golleste Ned.^Eandwondenstichting_

\ ==SPREEKUU^==
Het maanaelijks spreekut^r van B en W is op
2 pktobe]^ a.s. cm 19«0Q uur, De Erven 2.
Zitting ieeft deze keeq/ de heer Doornenbal.

'> ==OUD PAPIER==
Zaterdag 30 septeinbe|f v/ordt er weer OUD PA
PIER opgpnaald door d.b.s. de Havenrakkers.
Om 9•30 ^ur beginneip we op de Eilandweg, Iii
het andere deel van het dorp wordt oi» 10,00
uur beg4jinen. Wilt u het papier in docs, zak
of goedigebonden tindig buiten zetten? Ook
vodden jyorden meege^omen. Bij voorbaat dankl

Vae wii' tegen een jredelijke vergoeding het
overbl:j.jven op De Aavenrakkers begeleiden?
Dagen: • jnaandag, ddAsdag, donderdag en vrijdag
Uren; 12.00 - 13*30 uur. Bij voorkeur zoeken
we iemdnd, die vier dagen beschikbaar is.
Ook mepsen die een enkele dag kunnen, zijn
uitera&rd van h^te welkom. Inlichtingen:
Ludwieh Pujjk, tpl. 19971 Kees Swart, tel.
school 18^7, pyiv6; 1583.

'' =!=LEGKAST==
Wip' heeft een legkast over en. wil hem be
schikbaar stellen aan o.b.s. de Havenrakkers
"Wilt U contact opnemen met de school, tel.

18^7

=:=AER0BIC==

Er zijn nog een paar plaatsen voor het eerste
uur (19•30-20.30 uur) op' woensdagavond. Aan-
raplden; Drijver, tel. 1201. De cursus.Aerobic
sta.rt op 27 September.

==NAAIEN==

We beginnen met naailes. Heb je zin,
1626.

bel dan

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

Postgiro 17 85 66

U kunt zich nog opgevenvoor de cursus voor
beginners. Opgeven bij Chaya Sint,tel. 1709•

==PLATTELANDSVROUWEN== •

Donderdag 28 September verzorgen de heer en
mevr. Brouwer een Uoorse tafel en vertonen
een diaserie over dit land in het Verenig-
ingsgebouw in Monnickendam. Kosten / 12.30
p.p. U had zich al .moeten opgesten bij mevr.
J. Spaarman. Aanvang: 19.30 uur.

Schilderen op_^ijde Mevr, Bouman kan ons in
iln dag van 10.00"- 16.OO uur alle techniek-
en ieren, Kosten: f 23»— P*P* Voor deze
cursus, die bij voldoende deelname in okto-
ber hegiut, kunt u zich.opgeven via de vlg.
tel.no. 02993-26^3 en 331^ of 3112.

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

De NCVB organiseert 26 September een studie-
ochtend. Onderwerp:"Geweld van geld, over
vrouwenhandel".•(De moderns versie van sla-
vernij) Spreekster: een medewerksters van
VKW. Plaats*Keizersgrachtcentrurfa A'dam.
Kosten: f 6.- '<•

==VROUWENRAAD •vYATERLAND/OOST==
8 november een studieochtend ove^ de 1990
maatregel. Wa^.
voor meisjes en ook jongens, die lo jaar
worden?

==BILJARTVBRENIGING "DE ZOLDE:b''==
Wilt u meer dan alleen aangenaam •\^erpozen
achter de. kijkbuis of een kopje haljbn bjj een
buur of kennis? Dan is hiertoe alle gelegen-
heid. VVij starten weer met onze g fzellige
competitieavonden van biljarten. ;jen hoog of
laag geraiddelde doet er niet toe. Pe stryd
op het groene laken en de sfeer zip bepalend
op onze .avonden. Voor de leden isjpr op dins
dagavond trainingsavond en op donderdagavonci
wordt er in competitie verband ge^eeld, Maai
we willen meer!!.!! D ook? Wordt d^n lid van
onze vereniging. Inlichtingen: Raising, tel-
1689, Koster, tel. 1339 of v.Eeketen, 1790.

i==C0LLEGTE==

Deopbrengst van de collecte Voor let Kon.
Wilhelmina Fonds is totaal f 2.13
Met dank aan gevers en kollektant

==VERLOREN=:=

een horloge, band en kast donkerro
Wagengouw 8, tel. 172^

C.Valk




