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=:=AGENDA==

Gemeentebestuur Nieuwjaarsreceptie
OUD PAPIER

NCVB Gezondheidszorg
•25feb Expositie Broekerhuis - Fotoclub
NUT Hypnose
Plattelandsvr. Jaarvergadering
-3fsb Gymver.Sparta Opendagen tydens les
Spreekuur B en W
NCVB Jaarfeest + Westfriese sketches

GYMver.Sparta Jaarvergadering
OUD PAPIER

Tracht uitveering in Broekerhuis
NUT Baantjer, schrijver
Tracht uitveering in het Broekerhuis
Plattelandsvr. over "Qornelis Jetses"'
Spreekuur B en W
NCVB "Bad, bed en brood"
NUT Vogels in Waterland
OUD PAPIER

Bazar S©jaardensoos
Plattelandsvr. Zuiver water, - leven"

==OUD PAPIER==:

Jaterdag L{f_3anuari wordt wr weer OUD PAPIER
•pgehaald door~o7b7s. de Havenrakkers. Om
>.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het
indere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
>egonnen. Wilt U het papier in does, zak of
;oed gebonden tjjdig buiten. zetten? Ook vod-
len worden meegenomen. BiJ voorbaat dank.

==N U T==:

linsdag 2k Janauari verzorgt mevr. Nel Ver-
ley een lezing over hypnose .en vertelt meer
iver de klassieke homeopathie. Onderwerpen
raarvan u niet in slaap valt...»
.anvang: 20.00 uur. Plaats: Het Broekerhuis.

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

.8 janauri spreekt Tiny Vos uit Landsmeer
iver "De vrouw als consument in de gezond-
leidszorg". Tiny Vos is zelf werkzaam in de
;ezondheidszorg. Leerkamer o'm 20.00 uur.

«=:PLAATELANDSVROUWEN==

•onderdag 26 januari Jaarvergadering. Na de
lauze vertoont mevr. Franke dia's over Irian

aya, het vroegere Ned. Nieuw-Guinea. In de
.eerkamer, aanvang 20.00 uur,

Tromp,
==AAN KOMEN LOPEN=:=

:;en grijs poesje met witte bef. Fam,
Zuiderwoude,

:====]

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

Postgiro 17 85 66

=:=:NIEUWS VAN DE BEJAARDENSOOS==
Het nieuwe jaar draait al weer, zo ook onze
soosactiviteiten en daarom moeten we ook
weer aan onze jaarlijkse BAZAR denkeh, die•
we 18 maart hopen te houden in het Broeker
Huis. Daar zijn weer veel spulletjes voor
nodig, dus doen wij weer een beroep -op onze
dorpsbewoners. Kijkt U eens in uw kasten cf
op zolder of u iets voor onze soos kunt af
staan. Alles is welkom. Ook eigen maaksels
zoals handwerken, teken- of schilderwerk of
iets uit de oven; wij zullen het graag in
ontvangst neraen. U bent het toch met ons
eens? Het sooswerk moet doorgaan! U kunt de
spullen afgeven of bellen naar M.Louw,3336,
G. Franke, 1^32; G.Buster, 1218; G.Terpstra
3030; R. de Rootjen, 19^5; L. Doornebal,3301;
of W. Posch, 124i. Bij voorbaat onze dank.
Ook starten wij eerdaags met de loten ver-
koop. Er zijn weer vele mooie prijzen te
winnen, dus zorg dat U in het bezit van
loten komt!!

==ORANJEVERENIGING==

Het bestuur van de Oranj'evereniging Broek in
Waterland wenst u alien een goed en gezond
1989* De voorbereidingen voor een feesteljjke
"ofanje-week" zijn alweer volop in gang.
Voordat wij het programma definitief vast-
stellen, willen wij Broeker verenigingen zc-
veel mogelijk in staat stellen zich op enige:
lei wijze te presenteren in de tent. Verenig
ingen, die deze gelegenheid willen benutten
worden verzocht v66r 23 januaeri a.s. kon-
takt op te nemen met C. Schrama, tel. 3067®
Het voorlopig programma ziet er aantrekkelyk
uit en kent enkele nieuwe, verrassende tender
delen. Dohateurs van de oranjevereniging kun
nen het totale programma voor een bijdrage
van f 7*30 op een heel voordelige manier bij
wonen. Word daarom §n ter.ondersteuning van
onze activiteiteh donateur. Binnenkort wordt

de donateurskaart u aangeboden.

==GYMVER.SPARTA==

Woensdag 13 februari jaarvergadering en in
de week van 30 januari zijn er open dagen
tijdens de'lesuren;

==P.v.d.A.==

23 januari ledenvergadering van de P.v.d.A.
om 20.00 uur in het Broeker Huis.




