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==AGENDA==

Bibliotheek Opening nieuw uitleenuur
Bibliotheek Kinderboekenweekfeestmid. |
NCVB Eenzzam en omzien naar elkaar
Klaverjasver, Koppelklaverjasdrive
Broekerkerkconcert: Duo fluit/harp
NUT Toneelstuk in Zuiderwoude
Broek Pop in Broekerhuis
Broekerhaven Roramelraarkt + verkoop
Plattelandsvr, Gezaraenlioke avond

-21dec Exp.Broekerh. J.Beets + T.Lof
CUD PAPIER

Sint Maarten
NCVB De zin en onzin van archeologie
Broekerkerkconcert Symfonie orkest
Plattelandsvr. Quiz over Noord-Holland

==:KLAVERJASSEN==

Koppelklaverjasdrive op zaterdag 12 oktober
in het Broeker Huis. Aanvang: 20.00 uur

Opgeven bij J. Spaan, tel. 131^*

==BRIDGEGURSUS==

Met ingang van oktober start er weer een
bridgecursus voor beginners en gevorderden,
Inlichtingen Chaya Sint, tel. 1709.

==N U T==

Vrijdag 25 oktober brengt het Nut het toneel
stuk "Mag het ietsje meer zijn". Het stuk
wordt gespeeld in-het Dorpshuis te Zuider
woude •

==VERKOOP BROEICERHAVEN==

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

_ jPqst^^ n_8566

==:BIBLIOTHEEK==

Zaterdaguitlening Met ingang van zaterdci^
5"oEtober*'wordt de dienstverlening van a.
bibliotheek belangrijk uitgebreid. Naas c ^
huidige openingsuren wordt vanaf die
00k op zaterdag van "
geleend7'De''heer drsT'jTX.M. Diederen, par.
gemeester van de gemeehte Waterland,
deze dag deze openstelling op zeer specj.aj.'-
wijze zichtbaar maken. . . ..-
Bij de bibliotheek zijn uitsluitend vr...jwxJ
ligsters (in totaal 12) werkzaam. _
Het bestand is opgebouwd uitruim 10.000
boeken en eeh groot" aantal tiodschrif e
CD's. Jaarlijks maken 6OO lezers uit ^roek
in Waterland gebruik van de diensten van dt
bibliotheek. Het werk is mogelijk dankzij ^
een jaarlijkse gemeentelijke subsidie en d.
opbrengst van de uitleningen.
De huidige openingstijden zijn:

ImLndag 15:30-l6.30uur en 19-00-20.30 uu:
1 dnnsdrjs! X3.30'"1 c^OOuur
I donderdag 15.30-16.30uur en 19-00-20.30 uu.

ZATERDAG 10.30 - 12.00 uur
Leeteinde l6

Op woensdag 30 oktober a.s. zal er in Broe
kerhaven een verkoopmiddag worden gehouden
met o.a. een ROMMELMARKT. Heeft u vvor die
rommelmarkt nog spullen of prijsjes voor het
Rad van Avontuur? Misschien wilt U iets
bakken voor bij de koffie of thee? Zo qa,
belt U ons dan even, tel. 1950. De prxos-
jes en spullen kunt Uook afgeven in Broe
kerhaven. Uit de opbrengst van de rommel
markt worden spellen aangeschaft.

Teken- en kleurwedstrijd. Tot en met maan-
dai~7*"oktober''kun'"3e"je tekening van de te
ken- en kleurwedstrijd inleveren xn de bx-
bliotheek. Woensdag 9 oktober om 1M-.
is de prijsuitreiking.

J.l. maandag zijn er weer heel veel nxeuwc
titels in de uitlening opgenomen, aoivel
v55?"di jeugd als voor de volwassenen. to-
is er sinds ih dagen weer een nieuwe col^
lectie CD's gekomen. En wist u vvel -a e
ook een"wIiselcollectie engelse__romans z:
de bibliotheek aanwezig xs?

1 —rvTTMT^NCD kOOR BR0EK==
I De repetities van het Gemengd Koor --roe..
I Waterland zijn al weer een paar weken xn
! voile gang. Er wordt met name hard
1aan de voorbereiding van het Jubxleumconc
i in 1992. Mocht u het gevoel hebben dat u
Ideze winter eens iets heel anders wxlt do

dan bent u als aankomend of gevorderd^Ba.
I of Tenor van harte welkom bxj ons koor.
( wij"repeteren elke woensdagavond van 2U.t
j tot 22.00 uur in het Broeker Huis.
t Tot ziens in het Bpoeker Huis.

==COLLECTE== _ ...
De collecte voor de Gezamenlijke Militaxre
Tehuizen heeft f 300.84 opgebracht. All©
collectanten en gevers heel hartelijk be-
dankt.




