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=:=AGENPA==

27aug Bridge Finale Rabo Zomerdrive
3daug-4sep Col1ecte Kankerbestri j di ng
31aug-4sep "KOM, GA JEMEE?!"
6sep Klaverjasver. vergadering + kaarten

llsep Broeker Koor Openbare Repetitie
11sep OUD PAPIER
15sep NCVB Een speels betoog over poSzie
18sep CXiderendag i n Broeker Hui s
22sep Plattel.vr. Drie generaties in de bond
2okt Broekpop Swingnacht

13okt NCVB Over de ilisabeth-bode
19okt Plattelandsvr. Heymans en Thysse

==K01. GA JE MEE?i=:=

Alle kinderen van 4 " 12 iaar moaen mee!

Want van 31 augustus t/m 3 September wordt
het weer groot feest in de peuterspeelzaal
"het Stokpaardje". Veel kinderen weten het
vast nog wel van andere jaren. Het is weer

VAKANTIEKINDERCLUB

Wat gaan we doen?
Knutselen, zihgen, spelletjes doen, poppen-
kast, naar verbalen uit de bijbel luisteren,
enz.

Hoe laat? Van 10.00 - 12.00 uur.

Hebben jullie al een beetje zin in dit feest?
Wij wel!
Tot ziens op dinsdag 31 augustus!!!!

==KLAVERJASVERENIGING==

Klaverjasdub K.B.W. gaat maandag 6 September
weer starten in Het Broeker Huis.
We beginnen om 19.30 uur met een korte verga
dering en daarna gaan we de kaarten weer
schudden.

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte wel-
kom!

==QUDJPAPIIB==
Zaterdag 11 September wordt er weer OUD PA
PIER opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers.

9.30 uur beginnen we op de Eilandweg.
In het andere deel van het dorp wordt om
10.00 uur begonnen.WiIt u het papier in doos,
zak of goed gebonden tijdig buiten zetten.Ook
vodden worden meegenomen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

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

==GEMENGD KOOR BROEK IN WATERUND=:=

Houdt u van zingen?
Kom dan onze openbare repetitie bijwonenll!

Zingen is niet aan leeftijd gebonden!

Het Gemengd Koor Broek in Waterland vierde in
1992 haar 100-jarig bestaan. Onder de inspi-
rerende leiding van John Roos werd bij het
jubileum concert de Petit Messe Sollenelle
van Rossini vertolkt. Met behulp van onze
gast-sol isten: Li da Hoekstra, Susan
Glanzberg, Peter Jonk en Bert Visser werd het
een uitvoering waar we trots op mpgen zijn!
Ook leden van het Baarns Mannenkoor gaven hun
spontane medewerking ( wij komen nog steeds
mannen te kort).
Graag zouden wi j ons koor ui tbreiden met wat
meer tenoren en bassen, maar natuurlijk zijn
alten en sopranen ook van harte wel kom bij
ons koor!

Wij will en u daarom graag uitnodigen om op
11 September van 14.00 - 16.00 uur onze open-
bare repetitie bij te wonen in Het Broeker
Huis.U kunt de sfeer proeven en kijken en
luisteren of deze vorm van ontspanning ook
iets voor u is.
Hopelijk mogen wij ook u begroeten op 11
September in Het Broeker Huis!

==BIBLigiHEEK==
Met ingang van 6 September a.s, is de biblio-
theek weer open op de volgende tijden:
maandag

dinsdag
donderdag

zaterdag

15.30

19.00

13.30

15.30

19.00

10.30

16.30 uur

20.30 uur

14.00 uur

16.30 uur

20.30 uur

12.00 uur

Leeteinde 16

Tot 6 September zijn de openingstijden:
maandag en donderdag: 19.00 - 20.30 uur

==DONATIEKAARTEN BROEKER GEMEENSCHAP=:=

Wilt u iedere 14 dagen een Broeker Gemeen-
schap in uw brievenbus? Maak ons dat mogelijk
door een donatie van / 7.50 te geven!I
Vanaf heden komen er mensen aan de deur om u
een donatiekaart aan te bieden. Stel ze niet
teleur en zorg ervoor dat de Broeker Gemeen-
schap bij u in de bus kan blijven vallenl




