
l6 juli 1992

UIMMM

Sk

no,

BROEI<£R GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAF

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579

17jul Bridge :-iabo Zornerdrive
l8jul St, Belmermeermolen vaar- v/andel.tocht
2^jul Bridge Rabo Zomerdrive
253UI St, Belmermeerraolen vaar- wandeltocht
31jul Bridge i?abo Zomerdrive

7aug Bridge 2abo Zomerdrive
8t/ml6aug FBESTWiSBK

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

Postgiro 17 85 66

==:FA^f3^A2BI:0.^••$ ^'JBUGD .DO:;iT

liaakt u/jij graag ntuziek? .Samen muziek maken
is zoveel leuker. Begin eens voor 't eerst
of opnieuv/ op een koperen blaasinstruraent#
Br zijn nog plaatsen vrij op bugel, alt-
hoorn, (ventiel) trombone en Ss-bas, Cn.s
jorkest repeteert elke woensdag van 19*30 -
|21,30 uur in bet Broe'.;er Huis, Leeteinde I6,

8aug St. Belmermeermolen vaar-Wandeltocht !(Niet in de schoolvakantie tot 2^ augustus)
l^aug Bridge Habo Zomerdrive 0ns repetoire is erg afwisselend nl, van
15aug-3okt Exp.B.H. J.Bogerman + B.denHartogjklassiek tot populair, Het leren bespelen

jvan een instrument is 00k mogelijk via onze
Jvereniging, Wilt u/jij hierover nog verdere
)informatie? Bel dan met Cookie Schraraa, 3067
^of Netty Koogendoorn, 02995-33S8.

15aug BR0BK.ij3R HAHKl'
13aug St,Belmermeermolen vaar- wandeltocht
l5aug Broekpop "Place du Tetre" +

Jazzbandje op de markt
20aug Broekerhuis Afscheid fam, Spaan
21aug Bridge Rabo Zomerdrive
28aug Bridge Finale Rabo Zomerdrive lledere vrijdagavond t,e,ra, 21 augustus
29aug St, Belmermeermolen vaar- wandeltocht weer de voorronden gehouden van de
====" ^ ~~~~5Rabo Zomerdrive, De finale is op vrijdags=VERoCPIIJNIbGSDATUM== |28 augustus* In de voorronden is te verdienen
In verband met de vakantieperiode verschijntfeen plaats in de finale, het inschrijfgeld
de Broeker Gemeenschap op de volgende data; ^retour en Meesterpuntenl Inschrijfgeld;
13 augustus en daarna weer om de 1^ dagen, 10,-- per paar, Opgeven bij Lies Bobber,
==== ===={ tel. 1513.

==3I3LI0TH2EK== 1==== ====
j ==AMME3TY INTERNATIONALES:

De bibliotheek is in de vakantieperiode
13 juli - 23 augustus

op maandag- en donderdagavond geop®ad van
19*00 - 20*30 uur*

eeBROEXLH HUISee

==Bi?IDGB - RABO Z0I^A;RD-?IVS==

jHeeft het v/erk van^AI resultaat?
iHet is onmogelijk om precies het resultaat
!te raeten van AI* Het is vaak moeilijk na te
jgaan of een gevangene uitsluitend dank zij
(AI is vrijgelaten* V/el hebben veel (ex)ge-Donderdag 20 augustus van 19*00 - 21*00 uur jyangenen gezegd dat zij hun leven en vrijheid

Afscheid van de fam. S^aan en kennismaking \ hebben te danken. Hit brieven van
met de fam* Bueneker in het roeker Huis* igevangenen blykt dat het voor hen een grote

„ . ~~~~[morele steun is om te weten dat mensen uit
E=NI.'/iJi'/o VAN OUDERENSOOSee ^verschillende landen van hun lot op de hoog-

We genie ten nog wel van deze prachtige zomer|^.^^ verbetering in proberen te
maar we denken 00k al v/eer aan de winteractifi^pgj^gQj^^ Daarnaast speelt AI een belangrijke
viteiten en §Sn danrvan is ae BAZnR* Niet zo|̂ p2. in de bewustwording van een aktievoeren
als jarenlang gebruikelijk is in maart, maarf;^^^ mensenrechten.
we wilden die eens verplaatsen naar Wilt u weten hoe u Amnesty International
Bus doen we nu al een beroep op alle BroekerW^^^ steunen? Bel dan Joke van Dorsten, tel*
Kijk uw huis eens rond, er is vast wel lets \ 3239.
bij wat u kunt en wilt raissen. Ook vooral de-| *
genen die gaan verhuizen, gooi niets^weg watf ==gEB003TE - HUWELIJK - 0VE3LIJDBN==""
m nog kunnen gebruiken. Alles is welkom. „ geboorte - hawelijk - overlij'den in
Ook eigengemaakte spulletjes, zoals handwer-Lg Burgerlijke Stand van de Broeker Gemeen-
ken e.d.. pnnen wfl weer op u rekenen? Vast vermeld zien; een beriohtje naar
wel. U kunt bellen of brengen bg: A. Bnster, 1151 BE Broek in iVaterland.
1218; M. Louw, 3336; G* Franke, 1452; J. ?
Grouse, 1839; L* Doornenbal, 3301; G* Terp- iKlokluiden bij een geboorte; Neemt u contact
stra, 3030; R, den Rooijen, 1943* Bij voor- fop met Gees Cud, tel. 1233, b.g.g.
baat onze hartelijke dank. Riessen, tel. I896.




