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==AGBNDA==:

19oun Concert in Broeker Kerk
19Jun Bridge Sabo Zomei^drive
20jun St. Belmerraeermolen vaar- wandeltocht
20oun Oud Broek Sxcursie naar De Sijp
22jun i^ecreatiever. Jaarvergadering
23jun Koeperman Bridge wedstrijdjes
26jun Bridge Rabo Zomerdrive
27aun-15aug Sxp.Broeker HuisjJohn Karanelan
27jun Kerkepad in Broek in Waterland
30Jun Koeperman Bridge wedstrijdjes
3jul Bridge Rabo Zomerdrive
.^jul OUD PAPIER
Ajul Kerkepad in Broek in V/aterland
4jul St. Belmermeermolen vaar- wandeltocht

lOjul Bridge Rabo Zoniiirdrive
17jul Bridge Rabo Zomerdrive
l8jul St. Belraermeerraolen vaar- wandeltocht
B^jul Bridge Rabo Zomerdrive
25oul St. Belmerraeermolen vaar- wandeltocht
31jul Bridge I?abo Zomerdrive

7aug Bridge Rabo Zomerdrive
8t/ral6aug BROEICER FEESI'WEEK
8aug St. Belmermeermolen vaar- v/andeltocht

l^aug Bridge Rabo Zorasri'drive
l5aug Broeker Harkt
I3aug St. Belmermeermolen vaar- wandeltocht

=:=LIEDRH!CITAL==

Rachel Ann Morgan mezzo-sopraan
Alexander Sgorov piano
uitgevoerd worden werken van Brahms, Duparc,
Tchaikovsky, Sachmaninov en De Falla#
Vrijdag 19 juni in de N.K. Kerk te Broek
Aanvang: 20.13 uur. Plaatsbespreken tel.134^
en vanaf 19.00 uur aan de zaal op de dag van
de uitvoering. Toegangsprijzen: f 23»—;
CJP/63+ / 17.50

=:=HECRSATIEVERENIGING==

De jaarvergadering van de Recreatieverenig-
jing wordt maandag 22 juni a.s. cm 20.30 uur
jgehouden ten huize van de fara. Velzel, Oost-
einde ^0. Alle leden zijn van harte welkom.
De blokfluitei's van de muziekafdeling zullen
-2®-®^SS^24^juni optreden met de fanfare

|"Jeug5 3oe? Levin". De uitvoering begint cm
jl9.30 uur in het voormalige Raadhuis aan de
[Erven 2. Belangstellenden zijn ook hier vanj harte welkom.
j ==STEENW5RPERSCLUB "DE VASTE HAND"==
i '
jVoor het eerst in ons bijna 25-jarig bestaan,
{hebben v/e zondag 31 mei de provincie grenzen

13aug-3okt Sxp.B.H, J.Bogerman + B. den Hartoioverschreden. V/e waren uitgenodigd door het
15aug Broekpop met "Place tu Tertre"
13aug Broekpop Jazzband op markt
21aug Bridge Rabo Zomerdrive

ibestuur van de "Kroezeboom" (eik) feesten in
jFleringen bij Almelo. Na een "happy hour" in
jde feesttent ( jl.- por coi'isumptie) werden

==VERSCHIJNINGSDATA==

|we met koffie, broodjes en krentebrood ont-
'jVangen. Dij?ect daarna begon om 2 uur het spel

In verband met de vakantieperiode verschijnt [Dat is heel anders dan bij ons. Het heet
_l_ ^ -I * .. IfUn *11 * •de Broeker Geraeenschap op de volgende data;

16 juli - 13 augustus en dan weer ora de l4
dagen. De copie dient zondags voor de ver-
schijningsdatura ingeleverd te zijn op Buiten-
v;eeren 17.

{"Butken" en behalve het omver v/erpen van een
jpaal, komt er heel v/at taktiek bij te pas.
jDe heren Spaan en v.d. Zee k'wamen tot de hal-
jve finale en mevr. R. den Hooijen w-'-rd 2e by
[de dames. Mogelijk komen de Fleringers eens

=:s==:=4^ '̂ misschien gaan v/ij hun spel eens
• spelen.==OUD PAPIER==

Zaterdag 4 juli v/ordt er v/eer OUD PaPII^JR op-
gehaald door o.b.s. De HavenraKkersr"oin"9.30 f —
uur beginnen we op de Eilandweg. In het ande-p®-'̂ ®-^ ^ juni 1992 hebt u, naast de visakte,
re deel van het dorp wordt om 10.00 uur be- jweer een nieuwe hengelvergunning nodigl !!
gonnen. vVilt u het papier in does, zak of iVergunningen voor het viswater in en ora
gped gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod- proek in iVaterland zijn verkrygbaar bij;
den.worden moegenoraen. Bij voorbaat dank!! Bakker, Hageweer 25d, tel. I76O.

==COLLEgTE RODE KRUIS== ^ ^ ==KOEPERHAH==:
De collecte heeft het volgende opgebracht; juni houdt Bridgeclub Koeperman op dins-
Uitdam f 226.85; Zuiderwoude / 333.15 en in in kantine van SD03, Leeteinde open
Broek f 1.609.00; Totaal f 2.169.00. Hierbij fwedstrijdjes voor beginners en gevorderden.
een woord van dank aan alle gevers en collec-lledereen is van harte welkom. Inlichtingen;

tanten. _ J Lies Dobber, tel. 1513.

=:=HENGELAAR3 OPGSLBT==




