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==ag;snda==

Tennisfinales + feest met live band 1
Broeker Kerk Vocaal ensemble ACCOLADE i
Witte Swaen Tafeltennistoernooi '
Plat ..elandsvr, Smit-Tak Bergingsbedr, ;
Gemeente Informatie huisvuil Broekerh, ;
Yoga Broeker Huis Aanvang lessen
NUT Jaarverg. + IVerelnatuurfonds
BG Koeperman Geraengde paren toernooi
OUD PA.PI--:H

Brpekpop Swingnacht
•l^npv Exp.B.H, V, Ende + L. Paassen
NCVB Vrouwen in Pakistan

NUT Nieuw-Zeeland
Plattelan.dsvr, Verleden-heden-toekomst ;

NCVB Pels, door Lapland
OUD PAPI.EH

Platteland&yr..; :yHe't de rugzak door , China
NUT: '.

==DONATiEKAAJRTEN . BPOEKEH GEMEENSCHAP==

Wilt u iedere l4 dagen een Broeker Gemeen-
schap in uw brievenbus? Maak ons dat mogelyk
door een donatie van / 7-50 te gevenM
In de loop van September komen er mensen aan
de deur om u een dpnatiekaart aan te bieden.
Stel ze niet teleur en zorg ervoor dat de
Broeker Gemeenschap bij u in de bus kan

blijven valleni

==3P0EKEP KEPK CONCEPT==

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

Postgiro 17 85 66

==TAFSLTSM KIS T0E1?N001==

Op raaandag 1^ September zal he:t tj^eede Witte
S'Waen Tafeltennistoernooi wor^.h",geho.uden«
Vorig jaar septamber werd dit lioerhooi yoor
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 zb leuk zal worden.
De igschrijving is open voor alle inwoners
van Broek in Waterland en Zuiderwoude en

Uitdam en de leden van TTV Sparta. Vanaf I6
jaar kan iedereen meedoen. Plet inschrijfgeld
bedraagt / 3.-. De sluitingsdaturn voor in-
schrijving is zondag 13-^-1992. U kunt zich
opgeven voor het toernooi bij: Marcel Hilderg
tel. 1525 of 02990-60823. Het tafeltennis
toernooi v/ordt gehouden in het gymhastiek-
lokaal van de "Havenrakkers". De tijd om de
witte balletjes razendsnel over het net te
slaan is vastgesteld op 19.30 uur.

==PLATTELANDSVaOUWEN==

Woensdag 16 September in het Dorpshu:is te
ZuiderwoudLe vertoont de heer de Hooy van
Smit-Tak Bergingsbedrijf een film en vertelt
over het spectaculaire bergingswerk van de

genoemde firma.

==N U T==

jaarvergadering NUT Broek in V/aterland

Op 12 September geeft het.Vocaal Ensemble ^
ACCOLADjil in het kader van de raonumentendag |
een wandelconcert in de Broeker Kerk. Aan- |
Vang: I6.OO uur; Het Vocaal Ensemble ACCOLADEi

Het bestuar van het Broeker NUT nodigt zijn
leden-contribuanten uit voor de jaarvergade
ring, die het belegt op tionLtierdag_^2jj|_^septem
ber as. om 20.00 uur in neE'"Bf6eker*"Huii7
Voor de pauze zal het bestuur onder andere
verantwoording afleggen over het afgelopen
seizoen 1991-*92 en een aantal andere punten
met u bespreken. Na de pauze zal door de
heren Kreeft en Alderhout van het comitS
Waterland van het We^el^^Natuurfonds een pre^
sentatie worden verzorgS over^he^ WNF, een
film worden vertoond over de terugkeer van
de bever in ons land en een dia-lezing wor-
den"gegeven over de Waddenzee. Bij het ge-
deelte van de avond na~Se"*pauze (om + 20.^5
uur) zijn 00k niet-leden van het NUT harte-
Irjk welkom. Zij betalen een geringe entr§e.

is het initiatief van een aantal zangeressen i
die, naast hun professionele aktiviteiten op
het gebied van zangles, koorscholing en koor-^
directie, 00k z§lf graag met elkaar zingen. |
De groep heeft zich toegelegd op een veelzij- J
dig repertoire van hoofdzakelijk drie- en 1
vierstemmige muziek voor vrouwenkoor, zowel 'i
a capella als met begeleiding van piano of-
zoals by deze gelegenheid - van orgel. Voor |
dit 'wandelconcert staat ondermeer muziek van j
Mozart, Schubert en Mendelssohn op het pro- -|
gramma, terwijl de bekende Edarnse organist 1
Harm Karhuis ter afwisseling een senate van ^
C.P.E. Bach ten gehore brengt. |

=====1
:=NsAlLES=: =

Heb je mooie stoffen in de aanbieding gezien*^
En je weet niet goed hoe je daar iets moois ]
van kunt maken? Naailes begint weer. |
Inlichtingen: tel. I626. ^

=GEIiSr!GDE PAREN BSIDGE TOEPNOGI=:

Zondag 27 September organiseert BC Koeperman
een open toernooi voor gemengde paren over 8
ronden. Opgeven bij Lies Dobber, tel. 1315.
Inschrijfgeld; / 23.- per paar, excl. lunch.
Aanvang; 10.30 uur. Prijzen in natura en
meesterpunten.




