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==AGENDA=:=

26ian K.D.S, Prijsuitreiking, Suiderwoude
28jan IJsclub naar de Jaap Edenbaan ;
aSjan S.D,0.B.-1 - S.V. De Rijp-1, 1^.00 u. j
51jan Aerobic, start nieuwe cursus !

5feb Spreekuur 3 en W i
8feb Welfare verkoop in Broekerhaven
9feb Tracht Uitvoering in Broekerhuis |

lOfeb Tracht Uitvoering in Broekerhuis ;
12—25feb, Colleote Leger des Heils i

Tl^feb MCVB Jaarfeest _ !
15feb Breaker Gemeenschap Jaarvergadering |
17feb Tracht Uitvoering in Broekerhuis |
22feb Plattelandsvr. Joods leven in Mediene- i
2^feb DUD PAPIER :
Imrt NUT Sail Amsterdain |
5-llnirt Colleote Ilnicef •
5mrt Spreekuur B en W i

lOmrt Bejaardensoos 3A2AP 1
12-l8mrt Colleote Reumafonds
l^rart NCVB "Catharina van Bora"
19-25nirt Collecte Simavi
22rnrt Plattelandsvr • "Geur en fleur"
26rart-lapr Collecte Kinderbescherrning
29mrt K.D.S. Jaarvergadering

=:=S.D.O.B.= =

Onidat de eerste vveds.trijden na de ivinterstop
van elftallen in de afd* Noord-Kolland en due
in de K.N.V.B. niet tegelijk beginnen, wordt
bij deze bekend gemaakt, dat SDOB-1 op
28 januari 1990 z'n eerste thulswedstrijd op
Ret~"Noordsche Bosch" speelt tegen streekge-
noot SV De Rijp. Sen streekderby dus (raet sv
De Rijp als titelpretendent), aanvang 2 uur n

==SPREEKUUR B EN W=:=

Het maandelijks spreekuur van B en W is op
5 februari a.s. cm 19.00 uur, De Erven 2.
Zitting heeft deze keer de heer Koppenaal.

==IJSCLUB==

Een beetje een .moeilijke winter vooi* de ys- j
club. De Jaap Edenbaan gesloten en weer geeni
natuurijs. Hoewel, de ware liefhebber annex {
waaghals heeft die ene mogelijkheid op de |
zondag voor sinterklaas natuurlyk niet voor-j
by laten gaan. Maar de Jaap Edenbaan is dezej
week voor het eerst na. .de grondige renovatiej
weer open en we gaan er raeteen naar toe. •. -I
Voor a.s. zondagmorgen (28-1) kan men zich '
opgeven by F. Verhoef, Binnenweeren 12, tel.
3136 of By C. Mul, Wagengouw 80, tel. 1^69
Havenrakkers kunnen zich op school opgeven j
door hun naam te noteren op de lyst op het j
prikbord. Men meet wel lid zyn of worden vanj
de ysclub en minstens 10 jaar zyn (als er ;
een ouder meegaat, mag dit jonger zyn). We j
gaan met auto's en vertrekken zondagmorgen I
om 9.00 uur vanaf het parkeerterrain by de ;
school. Kinderen gratis, vanaf 16 jaar /2.50;.

==NAAILES=:

Er is nog plaats voor naaiies op rnaandag-
avond en woensdagmiddag. tej.« 1795

=asrobic==

Woensdag 31 januari start er weer een korte
cursus "AEROBIC" (10 lessen), le uur: 19.30- 1
20.30; 2e uur: 20.30-21.30 uur. Kosten / 53.»^
per 10 lessen. De lessen worden gegeven door
Mandy Miedema-in het Stokpaardje, Opgeven by'
Ingrid Drijver, Havenrak 271 tel. 35^0 of 120.

^ ==VERKOOP WELFARE==
Donderdag 8 februari houden wij^ _ weer een ver-

RoopocEtenS {"van"*9.(50-12.00 uur) in het be-
jaardenhuis "Broekerhaven". Wy hebben een
keuze uit een groot assortiment truien, zo-
v/el groot als klein, kussens, babyartikelen.
Ook hebben v/e weer schortjes, sokken en kleed
jes. Tevens staat de sjoelbak weer klaar en
is de le prijs voor u. Uit de opbrengst van
de verkoop van artikelon kunnen wy ons werk
voor langdurig zieken en bejaarden voortzet-
ten. Graag tot ziens.

::i!B13LI0THEEK==

Ook dit jaar organiseert de bibliotheek weer
een kinder jury. Bepaal mee v/at het leukste,
inooiste''Eoek~Is dat in 1989 is geschreven. Je
moet tussen de 7 en 15 jaar cud zijn en je
kunt je opgeven tydens de openingsuren in de
bibliotheek. We koraen op dinsdag 13 februari
dm 19.00 uur met de deelnemers byeen om een
.en ander af te spreken.

==NJL2== I
Middagconcert Het voor zondag 1 fej?r. a.s.
aangekondlgde middagconcert in dp^kerk zal
voorlopig geen doorgang kunnen/vinden. Het
NUT zal echter blyven ijveren y8or de realisa-
tie van muziekuitvoeringen in.Broek, maar
iQoet zich eerst diepgaand bezinnen op finan-
ciele middelen. U hoort nog van o^sl

=:=JAARVSRGADERING BROEKER GEM)f=
Na de pauze zal de heer J. de Waal Van de
fotoclub de door hen gemaakte dia's Van de
restauratie van de kerk vertonen. Hrn zal
daar een en ander by vertellen. <v




