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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP

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

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==

ikse^ NUT Jaarverg, + Wereldnatuurfonds
?7sep BC Koeperman Gemengde paren toernooi
3okt OUD PAPIER
3okt Broekpop Swingnacht
3okt-l^nov Exp,B.H. v.Enden + L, Paassen
3okt Tennisver, Buitengew» alg. ledenverg,
6okt Guderensoos dagtrip naar o,a, Veluwe
7okt NCVB Vrouwen in Pakistan
8okt NUT Nieuw Zeeland
.lokt Raad van Kerken Gecumenische dienst

.4okt Bibliqtheek/NUT Kinderboekenweekfeest

.3okt Plattelandsvr. Verleden,.heden.•toekoms

.3okt KvD.S. Ledenvergadering Broeker Huis

.8okt Broekerkerkconcert StriQkkwartet Holland
4nov NCVB Reis door Lapland
6nov Suyderwou's Historie Jaarvergadering
7nov GUD PAPIER
7nov Gemengd Koor receptie t#g.v. IGG jaar

.Inov Sint Maarten

.2nov Plattelandsvr, Met de rugzak door China
Anov Guderensoos BAZAR
Anov-Pjan Exp, B.H. B.Dorresteijn+G.Appel
.5nov Broekerkerkconcert Kerkkoor Credo
.9nov NUT Mozart
JOnov Gemengd Koor Jubileum concert
Mnov Sinterklaasintocht
?lnov Gemengd Koor Jubileuraconcert

Mededelingenblad; mw. A. Driver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

=:=SWINGNACHT==

Zaterdag 3 oktober organiseert Broekpop in
3 Broeker etablissementen een SWINGNACHT,
Bij: De Drie Noten: Specs Hildebrand +

livingroom band (country-rock + blues)
aanvang: 22,30 uur

Pannekoekenhuis De Witte Swaen: Wim Gvergauw
Quartet (topje van Ned, Jazz Scene)
Aanvang: 22,30 uur
BijI Neeltje Pater: eten + muziek van Martijn

van Waveren and friends (Soft Jazz Swing)
2 eetsessies: 18,00-20,30 uur of 20,30 -
23*00 uurj Amerikaans menu, 3 gangen, U
dient tijdig een tafel te reserveren.

==:N U T==
-==J

==CALANATICS==

Al veel over gehoord?_^^Nu^ook^in£Broe'k£r
Gymnas^ie£''verenIging'"Sparia''zal"*in"3e''eerste
week van oktober starten met Callanatics,

De opzet is deze lessen in blokken van 10 te
geven, De lessen zullen gegeven worden door
Iris Blufpand, op dinsdagavond van 20,45 tot
21.45 uur, BiJ genoeg animo zal er een tweede
uur gestart worden op donderdagavond van
19*00 tot 20.00 uur, Ook de heren zijn van
harte welkom, U kunt zich opgeven bij:
Mevr, Boulengier, tel. 1399
Hr, Eckenhaussen, tel. l400. Tot 6 okt, in
de Gymnastiekzaal aan het Nieuwland,

i/ereld Natuur Fonds,^filra- ©n^diagresentatie
let'Sroeicef~NUT'*organIseer?""voof aTsI 3onder-
iag 2k sept, in het Broeker Huis een presen-
:atie door het comit§ Waterland van het We-
[•eld Natuur Fonds: een inleiding over het
verk van het WNF, een film over de terugkeer
^an de bever in ons land, een dia-lezing over
ie Waddenzee. Deze presentatie volgt op de
laarvergadering van het NUT, die om precies
'0,00 uur begint, Het bestuur nodigt zijn le-
ien hartelijk uit, Niet-leden van het NUT zijn
3veneens van harte welkom blj het programma
/an na de pauze, dat ora + 20.45 uur begint.

betalen een geringe entree.

==OUD PAPIER==

aterdag 3 oktober wordt er weer OUD PAPIER
pgehaald door o.b.s. De Havenrakkers. Om
,30 uur beginnen we op de Eilandweg, In het
ndere deel van het dorp wordt om 10,00 uur
egonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
oed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
,en worden meegenomen, Bij voorbaat dankM

==DAMES/M£ISJ£S VAN BROEK IN W«LAND==
opgelet SDOB heeft sinds een aantal jaren een
gezeiiige damesvoetbal afdeling, Ook dit
jaar, maar,,. voor een goede gang van zaken
kunnen we nog best een paar enthousiaste
meiden gebruiken, Kom gezellig eens langs
als er ^etraind wordt, dat is dinsdag van
17*45 tot 19*00 uur en op donderdag van
l8,00 tot 19*00 uur, Meetrainen kost niets,
lid worden kan altijd nog, Gewoon meteen
meetrainen kan altijd direkt, eerst bellen
mag natuurlijk ook, Jan Leegwater, tel.
3305 of Ren§ Spaan, tel. 3400,

==N.C.V.B,==

7 oktober spreekt mevr. B. Weling-Hospes
over Vrouwen in Pakistan. In Nederland
krijg^"'het''onderwI3s"van overheidswege veel
aandacht en de Jeugd krijgt alle kansen om
zich te ontwikkelen. In Pakistan is dat
anders. Geeh leerplichtwet, Wie het kan be
talen stuurt alleen zijn jongens naar een
school, die geleid wordt door een moslim
voorganger, Het analfabetisme onder vrouwen
is verontrustend hoog, De NCVB wil iets doen*

=:=BROEKPOP==
=:==irf

Zaterdag 21 november Hans Dulfer + Tough
lennas in het Broeker Huis,




