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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201
Postgiro 17 85 66

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

Rabobankno. 31.07.13.579

==:AGENDA==

-3okt Exp.B.H.;J,Bogerman + B.den Hartog
28aug Bridge Rabo Zomerdrive finale
29aug St.Belmermeermolen vaar- wandeltocht
29aug OUD PAPIER
51aug-6sep Collecte Kankerbestrijding

7sep Klaverjasver. Aanvang corapetitie
7-12sep Collecte Gezamenlijke thuisfronten
9sep N.C.V.B, De tuinen van *t Loo

l^sep Witte Swaen Tafeltennistoernooi
l6sep Plattelandsvr. Smit Tak Bergingsbedrijf
l6sep Gemeente Informatie avond huisvuil
23sep Yoga aanvang lessen
3okt OUD PAPIER
3okt Broekpop Swingnacht
3okt-l4nov Exp, B.H. v.Enden + L.Paassen

13okt Plattelandsvr. Verleden-heden-toekorast

==OUD PAPIER==

==:N.C.V.B.=:=

^Woensdag 9 September komt de beer B.P, van
I Bohemen ons vertellen over "De tuinen van
't Loo", Achter het rijksmuseum «t Loo ligt

i een tuin. Met behulp van dia*s vertelt de
heer van Boheraen ons hoe de 17e eeuwse fran-

! se tuin in de 19e eeuw verandert in een
•. engelse landschapstuin. In de 20e eeuw wordt
I de tuin weer omgetoverd in een frans lusthof,

==:TAFELTENNISTOEMOOI==:

Op maandag l4 September zal het tweede Witte
•Swaen Tafeltennistoernooi worden gehouden,
Vorig jaar September werd dit toernooi voor

•het eerst gehouden, Er ware dermate veel in-
schrijvingen, dat er van een succesvol toer-

:__^nooi gesproken kon worden. Wij hopen dat het
dit jaar weer net zo leuk zal v/orden*
De ifischrijving is open voor alle inwoners„ , j _Lxj V J.11K xa upexi voox' axxe mwonejZaterdag 29 augustus wordt er weer OUD PAPIEljivan Broek in SVaterland en Zuiderwoude en

nnr. o.b.s. de Havenrakkers. Om uitdam en de leden van TTV Sparta. Vanaf 16beginnen we^^op de kilandweg. In heti,jaar kan iedereen meedoen. Het inschrijfgeld
andere deel van het^dorp wordt om 10.00 uur Ibedraagt / 3.-. De sluitingsdatum voor iL
begonnen. tfilt u hei, papier xn doos, zak of ;sohrijving is zondag 13-1-1992. Ukunt zioh
goed gebonden txjdig buiten zetten? Ook vod-; <jpgey.g„ ygoj. toernooi bii: Marcel Hilders
den worden nieegenomen. Bij voorbaat dankU |;tel. 1525 of 02990-60823. Het tafeltennis-

•toernooi wordt gehouden in het gymnastiek-
[lokaal van de "Havenrakkers". De tijd om de
witte balletjes razendsnel over het net te
slaan is vastgesteld op 19*30 uur.

==KLAVERJASSEN==

Klaverjasclub K.B.l/V, gaat weer van start,op
maandag 7 September in het Broeker Huis, In
verband met een korte vergadering graag om
19*30 uur aanwezig zijn. Dan kunnen om 20.00
uur de kaarten weer worden geschud. Nieuwe
leden zijn van harte welkom.

==BROEKPOP==

Zaterdag 3 oktober organiseert Broekpop een
"Swingnacht" bij Neeltje Pater, De Witte
Sivaen en De Brie Noten.

van kunt maken? Naailes begint weer.
Inlichtingen; tel. I626,

==BIBLIOTHEEK==

|Nu de zoraervakantie weer voorbij is, is de
jbibliotheek weer open op de volgende
t tijdstippens
paandag 13.30-16.30 en 19.00-20.30 uur
idinsdag 13.30-14.00 uur
[donderdag 13.30-16,30 en 19.00-20,30 uur
jzaterdag 10,30-12,00 uur
j Leeteinde l6

==YOGA== |Middelbare scholieren opgelet: Ook in de
VVoensdagavond 23 September om 19.13 uur be- [Broeker bibliotheek zijn de boeken die je
ginnen de yogalessen in het Broeker Huis, ^f. ^oet lezen. Recensies, bio-
Inl, Anouk van Zoest, tel. 020 - 6820664, |grafieen en bibliografien zijn eveneens aan-
==== ===4wezig. Mocht iets niet aanwezig zijn, dan

==NAAILES== ^at altijd aangevraagd worden. Hou er
u- u .! • 1. .e-x. .J •, 1 rekening raee dat het minstens 10 - l4Heb je mooie stoffen in de aanbiedxng gezien'fdagen duurt voor hbt boek er is. Kom dus

°p "et allenaatste moment, want dan
tkunnen wij je ook niet altijd helpen,

LEES MINSTENS EEN BOEK PEE WEEK
UIT DE BROEKER BIBLIOTHEEK




