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2jul Bridge Raix> Zomerdrive
8ju1 Raadsvergadering
9jul Bridge Raiso Zomerdrive

lOjul Fanfare Zuiderwoude concert
Ujul Jeugd doet Leven OPENLUCHTOONCERT
15jul Fanfare Zuiderwoude OPENLUCHTCONCERT
16ju1 Bridge Rabo Zomerdrive
ITjul CUD PAPIER
23jul Bridge Rabo Zomerdrive
30jul Bridge Rabo Zomerdrive

6aug Bridge Rabo Zomerdrive
7aug Feestweek

llaug Kermis
13aug Bridge Rabo Zomerdri ve
14aug Cud hollandse markt
20aug Bridge Rabo Zomerdrive
27aug Bridge Finale Rabo Zomerdrive
llsep Broeker Koor Openbare Repetitie

agVERSCHIJNINGSDATA—

In verband met de vakantieperiode verschijnt
de Broeker Gemeenschap op de volgende data:

Kopie dient u op de zondag
voorafgaand aan de ver-
schijningsdatum in te le-
veren op Buitenweeren 17.
en dan weer om de 14 dagen.

29 juli
26 augustus

9 September

==:FANFARE ORKEST JEUOD DOET LEVEN=:=:

openluchtcaicert

Graag willen wij ons muzikale seizoen beslui-
ten met ons traditionele openluchtconcert op
het terras van caf6 "De Scheepskameel" te
Uitdam.

De datum is gesteld op 14 juli a.s.
De aanvang van dit concert is 20.00 uur.
Voor inwoners uit de omliggende dorpen is een
fietstochtje in combinatie met het concert
misschien een leuke tip:

genlatan van da naUair ctf) da imjziak
Bij slechte weersomstandigheden zal het con
cert binnen plaatsvinden. Wij hopen op mooi
weer!

Graag tot ziens op woensdag avond 14 juli!I

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

Postgiro 17 85 66

=:BRIDGE=

RABO - zomerdrive

ledere vriidagavond t/m 20 augustus wordt er
gezellig gebridged in het Broeker Huis.
Aanvang: 19.45 uur
Inschrijfgeld: f 10.00 per paar.
Opgeven: bij Lies Dobber, tel. 1513.
Het zijn voorronden van een finale die gehou-
den wordt op vrijdag 27 augustus.
In deze voorronden zijn behalve de plaatsing
voor de finale ook meesterpunten te verdiwen
6n ontvangt men bij plaatsing zijn inschrijf
geld terug. Tot ziens!!!!

^FANFARE ZUIDERWClUD&=

zomerconcerten

Ter afsluiting van het seizoen 1992/1993
geeft de Fanfare "Zuiderwoude", p.l.v. diri-
gent Harry Hoogenberg een tweetal concerten.

Het eerste concert vindt plaats op zaterdag
10 juli a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis te
Zuiderwoude.

Voor het tweede concert is als plaats gekozen
het unieke Havenrak te Broek in Waterland
vanaf een boot en wel op CkMiderdag 15 juli.

Het tweede concert i s ui teraard sterk afhan-
kelijk van de weerssituatie op dat moment.
Dus is het wachten op een mooie zomeravond
met weinig wind en geen regen.
Een bijzonder gevarieerd programme zal ten
gehore worden gebracht.
Daarna kunnen de leden en dirigent van zes
weken vakantie genieten.

ssZEBR DRINSENDE OFROEP==

De QVERBLIJFGELEGENHEID van de Havenrakkers
zit dringend verlegen om begelaiding.
In eerste instantie is er i«nand nodig voor
de donderdagmiddag, maar verder zoeken wij
ook ouders, die zich als reserve beschikbaar
willen stellen. Indian u ons wilt helpen,
kunt u contact opnemen met Myriam van loon,
tel. 1460.




