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—AGENDA—

Sokt Gemengd Koor donateursconcert
12okt NUT Jaarvergadering
ISokt NCVB Over de Elisabeth-bode

14okt Raadsvergadering
17okt Concert "Aurelia Saxofoon Kwartet"
19okt Plattelandsvr. Heymans en Thijsse
20okt Kinderboeknweekfeestmiddag
21okt AvondopenstelVing gemeente
23okt CUD PAPIER Havenrakkers

23okt Klaverjasver. Koppeldrive
3nov Griepvacinatie
4nov Avondopenstelling gemeente
6nov Ouderensoos BAZAR

llnov Sint Maarten

15nov Plattelandsvr. Marsepein avond
17nov NCVB De eenwording van Europa
18nov Avondopenstelling gemeente
ISnov Raadsvergadering
20nov Si nterklaasi ntocht
21nov Broekerkerkconcert "Drie strijkers"
27nov Broekpop: Release Rogers

=:=GEMENGD KOOR~=

broekersj zuiderwouenaars,uitdainmrs, opgelet

Met Broeker Gemengd Koor geeft ook deze
herfst weer een concert in de mooie kerk te
Broek, ledereen kent wel iemand die bij het
koor zingt! We zouden het geweldig vinden als
u met uw aanwezigheid blijk zou geven dat u
ons koor een warm hart toedraagt!
Het concert wordt op 9 oktober a.s. uitge-
voerd, de aanvang is 20.15 uur.
Er zijn kaarten in de voorverkoop bij Coco
Lansink ( en op de avond van de uitvoering in
de kerk). De toegangsprijs is f 12.50.
Het programme komt u overal tegen: bij de
plaatselijke middenstand en op de bomen!
We hopen voor een voile kerk te mogen zingen!

Waar is je vrouw? Tafeltennissen bij Sparta!

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

ledereen van ons heeft wel eens gehoord over
of kent de Elisabeth-bode. De heer Pleisier,
directeur van het bureau te Lochem, vertelt
ons woensdag 13 oktober over het ontstaan en
het reilen en zeilen van dit veelgelezen
blad.

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

Postgiro 17 85 66

==!iu_I==
Het bestuur van het NUT, departement Broek in
Waterland nodigt de leden van harte uit tot
het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Le-
denvergadering. Deze wordt gehouden op dins-
dag 12 oktober om 20.00 uur in het Broeker
Huis. De agenda voor deze vergadering omvat
onder meer het financieel jaarverslag, de
bestuursverkiezing en de presentatie van het
programma voor het seizoen 1993-1994.

=CONCERT IN BROEK—

concerten op de zondagmiddag in de kerk
Zondagmiddag 17 oktober 1993 om 15.00 uur zal
in de kerk van Broek in Waterland een concert
worden gegeven door het

AURELIA SAXOFOON KWARTET.

De leden van het kwartet zijn Johan van der
Linden, Andr6 Arends, Arno Bornkamp en Willem
van Merwijk.
Zij zullen in een gevarieerd programma muziek
ten gehore brengen van onder anderen Astor
Piazzolla, de "Koning van de Tango" en werken
uit origineel Frans repertoire voor saxofoon-
kwartet.

De toegangsprijs is slechts f 10.— (voor 65+
enCJP/7.50).
De buitengewoon mooie akoestiek van het kerk-
gebouw fen de virtuositeit van de musici staan
borg voor een muzikale belevenis van de eer-
ste orde. Warm aanbevolen!!!!
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=:=:PLATTELANDSVROUWEN—

In imi voetsiaoor van fIEY^•IA^B an THIJ^E
Dinsdag 19 oktober om 20.00 uur in het Dorps-
huis Katwoude, Hogedijk 27.
Dit wordt een heel bijzondere avond!!!
De heer Anton Blickman brengt ons een klank-
beeld met drie-dimensionale dia's onder de
titel "DE JAARGETIJDEN". Het wordt spannend,
we krijgen voor de gelegenheid een speciaal
bri1letje op. Komen dus......allemaal!!!

ATTENTIE Voor de Marsepein-avond van november
moet u zich voor 15 oktober opgeven!
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=s=KLAVERJASSEN~~

Koppelklaverjasdrive op zaterdag 23 oktober.
Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Het Broeker Huis.
Opgeven: J. Spaan, tel. 3723.
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WAAR IS JE VROUW? TAFELTENNISSEN BIJ SPARTA!!




