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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BRQEKER GEMEENSCHAP'

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

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==

11sep Broeker Koor Openbare Repeti t i e
11sep OUD PAPIER o.b.s. De Havenrakkers
11sep Monumentendag
12sep Cud Broek Tentoonst. De Erven
15sep NCVB Een speels betoog over poezie
16sep Raadsvergadering
ISsep Ouderendag in Broeker Huis
19sep Oud Broek Tentoonst. De Erven
21sep Ouderensoos Uitje
22sep Plattel.vr. Drie generaties in de bond
26sep Oud Broek Tentoonst. De Erven
26sep Raad van Kerken Oecumenische dienst

2okt Broekpop Swingnacht
ISokt NCVB Over de Elisabeth-bode
T9okt Plattelandsvr. Heymans en Thysse

"=GEMENGD KOOR BROEK IN WATERI-AND==

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

Zingen is niet aan leeftiid gebonden!
Met Gemengd Koor Broek in Water!and vierde in
1992 haar 100-jarig bestaan. Onder de inspi-
rerende lei ding van John Roos werd bij het
jubileum concert de Petit Messe Sollenelle
van Rossini vertolkt. Met behulp van onze
gast-solisten: Lida Hoekstra, Susan
Glanzberg, Peter Jonk en Bert Visser werd het
een uitvoering waar we trots op mogen zijn!
Ook leden van het Baarns Mannenkoor gaven hun
spontane medewerking ( wij komen nog steeds
mannen te kort).Graag zouden wij ons koor
uitbreiden met wat meer tenoren en bassen,
maar natuurlijk zijn a!ten en sopranen ook
van harte we!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.

==OyD_PAPIER==:
Zaterdag 11 September wordt er weer OUD PA
PIER opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers.
Om 9.30 uur beginnen we op de Eilandweg.
In het andere dee! van het dorp wordt om
10.00 uur begonnen.Wilt u het papier in doos,
zak of goed gebonden tijdig buiten zetten.Ook
vodden worden meegenomen.
Bij voorbaat onze harte!ijke dank.

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

==OUD BROEK==

schiinwerpers op De Erven

Een mini tentoonstelling over een Broeker
straat. Openingstijden: Zaterdag 11 September
van 10.00 - 16.00 uur (Monumentendag).
Zondag 12, 19 eh 26 September van 11.00 -
17.00 uur. Toegang gratis.
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=:=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!!
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 vaileni

==N.C.V.B.=

Woensdag 15 September beginnen we na de
"zomerstop" ons nieuwe N.C.V.B.-seizoen met
een speels betoog over poSzie. Deze lezing
wordt verzorgd door:
dominee/dichter J. Zijlstra uit Amsterdam.

==QUDERENDAG=:=:

E6n keer in het jaar organiseert het Algemeen
Vrouwen Over!eg Water!and een themadag. Dit
jaar is die dag gewijd aan

HCT JAAR VAN DE OUDEREN

Zaterdag 18 September wordt die dag gehouden
in Monnickendam (De Bolder), Ilpendam (Het
Dorsphuis) en in Broek in Water!and (Het
Broeker Huis).Vanaf 11.00 uur bent u in 66n
van deze lokaties we! kom. Het programme in
Broek is a!s volgt:
11.00 uur Opening
11.15 uur Anbo

11.45 uur Kruiswerk
12.30 uur Gemeente Water!and
13.30 uur Politie
14.15 uur Politiek Forum
15.00 uur Notaris
15.30 uur Bejaarden koor
16.00 uur Afsluiting
Vertegenwoordigers van bovenstaande instel-
lingen houden een praatje over wat zij voor
een oudere kunnen betekenen. U kunt uiteraard
vragen stel!en. Verder zijn er tafeltjes met
folder materiaal, demonstreren mensen wat
voor hobby's een oudere kan beoefenen, is de
bibliotheek geopend en worden in de biblio-
theek een aanta! video films vertoond.




