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==agenDa==
--22sep Exp.Broekerhuis F.Roskam+K.d.l.Croix
Bsep St.Belmermeerraolen vaar-waadeltccht
Bsep Gymver. Sparta Wandeldag
Bsep Open Monumentendag

l2sep NCVB Boekbesprekeing
l5sep Zeilkamp "l/Vaterland" Open dag
l7--23sep Collecte Prinses Beatrixfonds
22sep OUD PAPIER

22sep-27okt Exp.Broekerhuis H.Hoogland
24-30sep Collecte Nierstichting
30sep Koeperman Gemengde paren toernooi
lokt Spreekuur B en Vi/
B-l^okt Collecte Geestelijk Gehandicapten

lOokt Bibliotheek Kinderboekenweekfeest
lOckt nCVB "Osteoperose"

==AEROBIC==

De korte cursus van 10 lessen start op woens
dagavond 12 September. De tijden zijn:
20.00 - 21.00 uur en 21.00 - 22.00 uur.

Kosten: / Graag contant betalen na de
eerste les. Ihsbhri.iven bij: I. Drijver,
Havenrak 27, tel. 3580 of A. Drijver, Buiten
weeron 17, tel. 1201.

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

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

Postgiro 17 85 6^

=gOPEN MONUMENTENDAG==:

Op 8 September 1990 zal de vierde Open Mo
numentendag worden gehouden. In veel ge-
meenten wordt aan deze dag aandacht geschon-
ken, In I989 werd in ^17 geraeenten aan de
Open Monumentendag meegedaan. De belangstel
ling bij het publiek is groot en nog steeds
groeiende. Op 8 September a.s. zullen in on-
ze gemeente naast de kerk ook de panden
Laan 22/28 en De Erven 26 (ged.) zijn te be-
zichtigen. De Ver. Oud Broek in Waterland
zal tweemaal een rondwandeling verzorgen
terwijl de St.Belmermeerraolen te 10.30 en
13#00 uur sen gecombineerde wandel- en vaar
tocht zal organiseren.

=:=BRIDGSCLUB KOEPERMAN==

De Bridge Club Koeperman organiseert op zon
dag 30 September 1990 voor het eerst een
e^ndaags gemengde paren toernooi met open
inschrijving. Een dergelijk eveneraent is
uniek in onze contreien en voor zover be-
kend ook in Nederland. Het gemengde karak-
ter geeft aan de drive een feestelijk tint—
Je, waar wij in' Broek erg op gesteld ziJn,
OPEN GEMENGDE PAREN (M/V)_TOERNOOI_KOEPERMAN

12 September houdt mevr. Goudappel-Bos uit
Amstelveen een boekbespreking over het boek
"Ten oosten van Eden", door J, Steinbeck.
Mevr. Goudappel is voor U geeh onbekende,
ZiJ was al 3x eerder bij ons ora de boeken:
Danseres zonder benen, Mijn naam is Asher
Lev en Vorst in Ballingschap te besprekeni

i

zondag 30 September, aanvang 10.00 uur in
het Broekerhuis, Leeteinde I6. Kosten f 30.-
per paar (incl. lunch) opgave biJ Lies
Dobber, tel. 1513*

==YOGA=:

In Broek in Waterland. Er is nog een beperkt:
aantal deelname mogelijkheden op de maandag |
avond ( 19»15 - 20.13 uur) en op de donder- I
dagmiddag ( 13»00 - 1^.00 uur). Gediplomeerdj
en ervaren lerares. Gratis proefles. Voor [
meer informatie: 020 - 959^85. !

==NAAILES==

We beginnen weer met naailes. Maak Je eigen |
kleding, lukt dat niet., bel dan I626. i

==GEVONDEN==

Op 27 augustus in de tunnel gevonden: een
spijkerjack. Inf. tel. 1576.

==YOGA^=

)p dinsdag 25 September beginnen de yoga
Lessen in het Broekerhuis. Inl, 020-820664
)f 3247.

==OPBN DAG ZEILKAr4P "WATERLAND"==
Op zaterdag 15 September a.s. organiseert
Zeilkamp/Kanocentrum "Waterland" (voorheen
"De Turk") een OPEN DAG, v/aarvoor alle inwo-
ners van de Gemeente Broek
van^harte ziJn uitgenodigd. Z?J kunnen dan
eens kennis maken met het reilen en zeilen
van die zeilschool met die "rare" bootjes
en de mensen, die daar met al die groepen
alsmaar in de weer ziJn. De dag begint ora
10.30 uur op het karapterrein aan de Drs.J.
van Disweg met een diaserie, waarna er met
de boten (o.l.v. de enthousiaste instruc-
teurs) een vaartocht naar Monnickendara wordt
gemaakt. De boten worden om plm. I6.OO uur
weer terug verwacht in Broek. Opvarenden
(max. 100 personen) dienen een lunchpakket
drankje en regenkleding zelf mee te nemen.
Er ziJn geen kosten aan verbonden en U kunt
'zich opgeven tot 10 September biJ Jan Mens
of D6siree Henkes van het zeilkamp; tel.

3209.
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