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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

=-.~AG.^Nl)A-:==

26au.g Zoraeravondbridge finale Sroekarhiilfi
29aug-llsep Collecte Wilheiminafonds
5sep Spreeknur 3 en W
3sep-"3okt Exp«^~oekerhuis ;GaAppel'-J.«.j\0-elo.f3

1.1'^lSsep Collecte Thuisfronten
19sep NUT Lecienvsrgadcririg
19-35cep Collecte Pr-inses Beatr.lx'fends
P^sep SEAPTA At-i-'andwar-delirig
2bsep-2okt Collecte Nier/t-.tichting
lEokt Bibliotheek Kinderboekenweokfeestiaid..

5nov HIT iMoroige types
17-l8noV Havenj-akkers ScliooltoneeJ.
kjfeb NOT scnrijver A-C. Baantjer
l6mrt NOT Vogelo in A'aterland

3 & W=;=

.Het madfideiijks opreekuur van 3 on IV is op
3-i>^pttbber a s.^ ofr. 1.9-'OvO uu.r.j de Krven 2,-

^:=itIiAV12o ACStiil

Maand0g 5 sepfcembBr gaan wij weer van start
in hel' -^roBIcerhui., met de k.laverjascor
Ha eek korte vergadering, graag oru 19
aaiiv'r-:iig4 gaan cio klaverjassen, Ook nieuv/e
ledeu zijn van harte welkonu

=:=:ERIDG3N E..B,C.=."

Vrijdag 2 September beginc bij E,3.Go de
bridgecompetltie weer« Serst een korte ver-
g.ad-,'ring, .aanvang 19-^5 uu.r en ora 20,.13 uur
beglnnen we f-e kaarten® Hiou/'e leden zijn
van harte weikom in het '^roekerhuJ.s,

/=;^VC11EYHAELEN^=

Met irigang Van 9 September gaat vollej^bal-
groep Broek'' in Daterland v^eer sen nieuw sei'-
aoen begiiii^en. V/e kunnen nog best ec-n aantal
entliousiastelingen ( raannen en vrouwon) ge-
bruikeii- Als U interesse hebt in cen uurtje
recroatlef volleybal, kom dan
tember a,p. van 19"00 - 20.00 uur laugs in
de gymzaai aan het Nleuv/land^ Inl<. tel.333^-'^

ledere v/osnsdag avond "T^naf 7 September)
recreatieiL .tai'-eltennissen bij Spai-ta van
20-00 tot 22.00 uur, gyrcsaal ear. bet Nieuw-
laud, iu.l i chtingon 3191"

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

Postgiro 17 85 66

r^^BI3L;:0TEEEK;=--

Net ingaug van 5 eeptember a.oSv worden de
nld.daguitleDi.r:''gen yteer hervat., De openings-
ti;}den z.o.a dan v;ee27 als volgn:
riia.a.iida,' 13.;^0-l6v.30 en 19.00 - 20«30 uur

i dc.nsdag i;:'-o30-lktf00 uur
I donderdag 13'-30-i6o0 en 19^00
I Leatoinde lb (achtarom)
; Ook zuO.len er dan v/eer nieuv/e boeken in de
I uitlening opgenori'en zijno
I Micaelb&re acholiereb kurmei:. ook in onze
; bibliotheek terGoht voor onderwerpen voor
Aaun werkotukken 6n voOr de nederlandse,
: engelaGj Irari-sf: en dul^tae boeken van hun
\ lijst.. Koi'i eene langs/; dan kun je hot zelf
! ovitdelijcen-,

20^,30 uur

!Naailes voor beginners en ock voor gevorder'
I' j ^ : den. Als U klc-di'Jig wi?i, t reparsren is dat

xtt.in/^ heei.t aeze kcor de hear Kocpenaal» i , ^ t t j v ^ t t't/tp ook wogelijk. Jose ae Vrx&s, tel. lo2b.

—~Vt'livAiiTie .iCli'-iL'PC^U3--
"inetita "O-iit 't nog dit jaar? Dit liorcn -.to van alia

uur • logisch dese vraag. A'ant vorig jaar
'was het vreseliik leak, dab kun.uen zc ' n 60
kxnderan met ens mee beamori.^

; D-lt jaar ^en spetterende v;e^k, met al.l«niaa-l
iverhalen (uit do Bijbcl) die pets met water
:te maken hebbon, Natuurlijk ♦'jfjatte" liedjos
A'-natte" spelletjes en tu.ssond^or lots nat^
itigS'^ Nieuvvsgiorig gev/orden? kom tocli job.,
i ' t mag op 29} 30, 31 augustus en 1 septeinbe.
Jk5-jken ( meodoon) van 10.00 tot- j; 12^.00 uur
lAls je 4 of 12 Jaar bent ( of ep tussen in)

--•=-=;in. Peuterspeelzaal •tStokpaardJ$ , Corn,
iRoelestraat 1, Groeten van alle pedewerkste.
van de vaEantie kinderclub, voor |̂nlo i920»

^.v'-kXPOSITiE .•llOEKTRHuIS^u

In het kader van "wisselende expoflities'' in
het Sroe.kerbulc kunt u van 3 September tot
8 oktooer kennis maken met liet werk van raev;

|Go Appol-Kersr.ieso Mevr<. Appel schiidert aul
igeru.fine tijd cn haar kracht ligt vooral in
jhot landschapschilaGren. U ziet van ^laar in
jhft broekorhuls olievorf - aquarel en pen-
jtekingo
iG&li4ktijdig net mevr. A.ppel expossert de
|heo.r koeiofs met oijn dorpsgeziclitent




