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=AGENDA=

15sep Raadsvergadering
17sep Tafeltennistoernooi
17-24sep Vredesweek
22sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
24sep Bibi. demonstratie CD-ROM
27sep Ouderenscos Uitstapje
28sep Plattelandsyr, "Cud Amsterdam"
29sep OUD PAPIER $oos: Zuidzijde

6okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
8okt Gemengd, Koor Herfstconcert
Bokt Klaverjasver. Koppeldrive

lOokt Broeker Huis opening expositie
llokt Plattelandsvr. Eurotransplant
12okt Bi bliotheek Ki nderboekenweekfeest
12okt N.C.V.B. 40-jarig jubileum
ISokt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
13okt Raadsve rgader i ng
15okt OUD PAPIEP, Havenrakkers
15okt Broekpop Indoor Swing in Broekerhuis
16okt Concert in Broek: Hobbema Kwartet
20okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
20okt Plattelandsvr. Gezamenlijke avond
27okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
12nov Ouderenscos BAZAR

—DONATIEKAARTEN BROEKER GEMEENSCHAP==

Wilt u iedere 14 dagen een Broeker Gemeen-
schap in uw brievenbus?
Maak ons dat mogelijk door een donatie van
/ 7i50 te geven.
Weet u trouwens wel dat de broeker Gemeen-

schap de Sinterklaasintocht orgamseert?
Ook de organisatie van de Feestweek is in
haar handen, waaronder het katknuppelen, de
kindermiddag, de land-over-zand en de markt.
De 4-mei herdenking komt onder haar auspicien
tot stand, evenals het 5-mei feest.
Er komen mensen aan de deur om u een dona-
teurskaart aan te bieden. Stel ze niet teleur
en zorg ervoor dat de Broeker Gemeenschap bij
u in de bus kan blijven vallen en dat zij
haar aktiviteiten kan blijven organiseren!!

==GYMNASTIEK/VOLKSDANSEN==

Elke donderdagmi ddag is er gymnast iek en
volksdansen voor CUDEREN boven de 60 jaar.
Van 13.30 - 14.30 uur kunt een half uur gym-
men en een half uur volksdansen. Kosten
f 10.— per maand. Plaats: Het Stokpaardje
aan de Corn.. Roelest raat. Bewegen en in bewe-
ging blijven. In!.: 3108, Jannie de Klerk,
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=TAFELTENNISVER. "SPARTA"==

Tafeltenn isvereniging SPARTA bestaat 10 jaar
al s zelfStandi ge vereni gi ng. Op zaterdag 17
September willen wij dit vieren met een dub-
beltoernooi voor leden en oud-leden, Aanvang
11.00 uur in de gymzaal van de Havenrakkers.
Oud-leden die willen meedoen kunnen zich
opgeven bij C. Slagt, 02995-3070 of
M. Hilders 02990-60823.
Wij hopen van jullie te horen.

==^D BROEK—

Het is de derde keer dat de Vereniging Oud
Broek in Waterland een. mini tentoonstelling
wijdt aan een straat in Broek. Ditmaal is het
Havenrak aan de beurt. Op de expositie zullen
te zien zijn oude foto's, portretten en docu-
menten over deze "slagader" van het dorp,
terwijl er daarnaast ook een aantal ambachte-
lijke gebruiksvoorwerpen Mit vroeger dagen
wordt getoond, Het boei ende van deze tentoon-
stelling is onder meer dat a^ de hand van
prenten en ansichten de ontwikkeling van deze
Straat door de tijd van ongeveer anderhalve
eeuw heen goed is te volgen.
De openi ngst i j den van de tentoonstel1i ng:
zaterdag 17 sept, van 14.30 - 17.00 uur
zondag 18 sept, van 10.00 - 16.00 uur
19 t/m 24 sept. van 13.00 - 16.00 uur
24 en 25 sept. van 10.00 - 16.00 uur
PIaats: Voormalig gemeentehui s, De Erven 2.

==:PLATTELANDSVROUWEN=

Woensdag 28 September komt de heer Lagerwey
ons weer veel interessants vertellen over
bodemvondsten in historisch ^sterdam.
Plaats: Dorpshuis Zuiderwoude.
Aanvang: 20.00 uur.

==GEVONDEN=

een groene paraplu, tijdens de land over zand
op 13 augustus, achter het gemeentehuis.
Inl. tel. 1370.
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==NAAILES—

Ben je de televisie beu of heb je niks te
doen, kom gezellig op naailes.
Jos6, tel. 1626.




