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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

23aug
26aug-
30aug
31aug

2sep
3sep

l^sep-
2^sep

==AGENDA==
Koeperman Rabo zomeravondbridge

•8sept Collecte Kankerbestrijding
Koeperman Finale zomeravondbridge
Belmermeermolen Vaar- v/andeltocht

Klaverjasver, Start competitie
Oudersoos, start soosmiddag
•Inov Exp.B.H, L.Paassen + A. Bakker
Plattelandsvr• Glasgraveren

==NIEUWS VAN DE OUDERENSOOS==

Aan alles komt een einde, 00k aan deze
mooie zomer, waar we met z'n alien heerljjk
van hebben kunnen genieten. Maar de herfst
en winter hebben 00k hun prettige kanten,
waarvan 66n de soos is, dus gaan we dinsdag
3 September om lA.OO uur in het Broeker Huis
weer van start. We hopen U allemaal weer ge-
zond en wel te ontmoetefn o.m gezellig te kla-
verjassen, te bridgen, te rummiekuppen, te
dammen of te schaken. De competitie begint
in verband met vakantie*s enige weken later,
Heeft u familie, vrienden, buren of kennis-
sen die de leeftijd van 55 jaar hebben be-
reikt, probeer ze bij onze fijne club te
betrekken, U doet er hun en ons een groot
plezier mee. Hoe meer zielen, hoe meer •
vreugdj Tot ziens!!

==KLAVERJASSEN==

Klaverjasclub K.B.W, begint weer op maandag
2 September in het Broeker Huis. In verband
met een korte ledenvergadering graag om

19.30 uur beginnen, daarna wordeh de kaarten
weer geschud,
Nieuwe leden zijn 00k van harte welkomlI!

==TAFELTENNISSEN==

ledere woensdagavond vpor de jeugd vanaf
7 jaar o.l.v, een trainer vah 19.00-20.00 u.
Kosten: f ^5.- per half jaar.

ledere woensdagavond recreatief tafeltennis-
sen bij Sparta van 20.00 - 22.00 uur.

Plants: Gymnastieklokaal o.b.s. De Havenrak-
kers.

Inlichtingen: tel. 3191

==NAAILES==

VVil je je eigen kleding raaken, maar het
lukt niet zo goed, kora dan op naailes.

tel. 1626

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

Postgiro 17 85 66

==RECREATIEVERENIGING== ,

De lessen van de bestaande groepen
begonnen in 't Stokpaardje. De nieuwe gror-
pen kunnen starten bij voldoande deelna/r'V
Blokfluit op maandagmiddag vanaf 6 jaar

*" opgeven bij A. Velzel, teJ.< i/.'/

Klassiek^ballet: Bij voldoende interw'.l
len^wij een cursus klassiek ballet orgrr-rae. •
ren. Geef je zo snel mogelijk op bi;,
zel, tel. 1777.

Gezelschapsdansen Dit is een vorm vaa c t.iji
dansen'zonder^vaste partner. Wij •dan-^e:-.
tango, samba, engelse wals etc. in krir.gV':-. r"
of met een partner in een kring. De2-^ >• ." li. ,
van dansen is bedoeld voor mensen vaaa.'. ;/-•
jaar. Het belangrijkste is om op een 'rrij jke
manier in beweging te blijvenr Er T-j-ni
maal 20 deelnmers nodig. Inl. Ao Velv.,ei-,
tel. 1777 of J. de Klerk, tel. 3IO8.

Jazzballet o.l.v. Corrie van Rinsum
maan3ag 15.30-19.30 uur Tieners

19,30-20.30 uur Volwassensn
donderdag 15.^5-16.45 uur Korte cursus
10 lessen voor jongeren vanaf 5 jaar
Inlichtingen: Nel Mens, tel. 3248
Aerobic o.l.v. Corrie van Rinsum
Korti'cur'BUs van 10 lessen op dinscagavr-.-d
Inlichtingen: Nel Mens, tel. 3248
Judo o.l.v. Erik Versterre
Vrijdag vanaf 15.45 uur ( verschillencfe
pen) Inl. T. Singelenberg, tel. 1718
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:==COLLEGTE==

De opbrengst van de Epilepsie cclj-tote
Uitdam heeft / 146.50 opgebrachtc A-l-a geyer.
hartelijk dank.
—— ——

==COLLECTE KANKERBESTRIJDING:-- •
Landelijke collecte Nederlandse Kanl-erbestrif
ding van 26 augustus tot 8 septenb'.T;2'.r
Dit jaar staat het thema "Jeugd en
centraal. Verder wil de Kankerbestrr •d.i.ng
de aandacht vestigen op "Kanker gehad .in
d^xi • • • ^̂

Meer dan 100.000 vrijwilligers gaan 00k die
jaar weer op pad om te probsren het t.nrecf-
bedrag van / 70 miljoen op te halen.
Ook u kunt een collectant aan dc denr .-
wachten, stel ze liiet teleur.




