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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==
•T"

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

Postgiro 17 85 66

==ZIN IN HET LEVEN ? 1==

sep-lnoV Exp.Broekerh. L.Pa[3.ssen+A.Bakker
21sep CUD PAPIER
?Asep .Plattelandsvr. Glas graveren
29sep Bridgetoernooi gemengde paren
29sep Raad van Kerken Oecumenische dienst
30sep Academie Waterland Start semester-

^okt Plattelandsvr. Theeraiddag
5okt Bibliotheek Opening nieuw uitleenuur
9okt Bibliotheek Kinderboekenweekfeestmid.
9okt NCVB Eenzaam en omzieii haar elkaar -

26okt Broekpop in Broeker Huis
31okt Plattelandsvr. ^ezamenlijke avond

Dit is het thema waarover sen werkgroepje . ~.t
uit de "Raad van Kerken Broek in Waterland"
heeft nagedacht bij het samenstellen van de
komende oecumenische dienst.
Vragen over zin en zingeving leven blj veleno
Graag nodigen wij U uit om op zondagavond
29 September a.s. bij deze dienst in de kerk
te'Broek'in'Waterland aanwezig te zijn". We
beginnen om half acht. De voorganger is dsv
Wira Dekker. Het jongerenkoor "Melody" uit
Monnickendam en de organist Gerrit Luitjes
verlenen hun raedewerking.

==OUD PAPIER==

Zaterdag PI September wordt er weer OUD PA- i
PIER opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers. ^
Om 9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In j
het andere deel van het dorp wordt om 10.00 i
uur begonnen. Wilt u het papier in doos, j
zak of goed gebonden tijdig buiten zetten? 1
Ook vodden worden meegenomen. Bij voorbaat i
onze hartelijke dank. ' j

• ='=PLATTELANDSVROUWEN== !

Dinsdag 2k September in hetDorpshuis van j
Katwoude om 20.00 uUr "Glasgraveren". 1
Mevr. Blankendaal komt met ons glasgraveren.j
Wilt Umeenemen: 2 of 3 uiet te dikke glazenj
of vaasjes ( hoe dunher, hoe-mooier het re- [
sultaat). Verder een stofdoek, washandje 1
o.i.d. om in het te graveren glas te stoppenj
om het patroon op z'n plaats te houden. En |
vergeet vooral de leesbril niet als u die i
nodig heeftn j

==BRIDGE==

Op zondag 29 September 1991 organiseert de
brisgeclub Keeperman het 2e GEMENGDE PAREN
BRIDGE TOURNOOI m/v.

Aanvang: 10.00 uur - einde + 18.OO uur
plaats : Het Broeker Huis, Leeteinde I6
Kosten : f kO,- per paar, incl. lunch
Opgave : Lies Dobber, tel 1513

==NAAILES==

Wil je je eigen kleding maken, maar lukt
het niet zoe goed, kom dan op naailes.

tel. 1626.

==PLATTELANDSVROUWEN==

Thee-middag op vrijdag k oktober in het Lu-
thers"Clubgebouw te Monnickendam, aanvang:
1^.00 uur. _ ^ •
Theeraiddag ter gelegenheid van het if3-jarig
bestaan van onze- afdeling. Wilt u voor deze
bjjeenkorast een "bak-braad-of wat dan ookV
produkt meenemen om van elkaar te proeven
en recepten uit te wisselen. ZoBt - zout -
of zuur - alles is welkora; hoe; exclusiever ,
hoe mooier.

=N.C.V.B.==

9 oktober in de voormalige kosterij om 20.00
uur een NCVB avond met als onderwerp:

Eenzzara en orazien naar elkaar

Spreekster: mevr. Da. Groenendjjk uit Berger
Nederland is een welvarend land. Financieei
gaat het veel -mensen goed, maar zijn ze ook
gelukkig? Veel mensen zijn eenzaam. V/at kun-
nen wij, als NGVB-sters er aan gaan doen?

== COLLECTE KANKBRBESTRIJDING==

Oak dit jaar is de coilecte voor de Nederla:
se Kankerbestrijding weer succesvol verlope-
In Broek in Waterland f 2930*17» in Zuider-
woude f 337.55 en in Uitdam / 153.85 maakt
samen / 3^21, 57. Alle gevers en met name d.
collectanten hartelijk dank.

le donderdag van de maand

Bureau voor Rechtshulp

20.00 - 21.00 uur
Wijkgebouw Kruisvereniging
Eerste advies gratis




