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UITTIAM DERWOU

BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STIGHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

=AGENDA==

5mei OUD PAPIER Soos: Zuidziide
5mei Bibliotheek gesloten

11mei NCVB Greatieveavond

12roei Bibltotheek geslbten
12mei Geen cud papier Soos
15mei Verrassingsconoort in Broek
19mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde
19mei PTattelandsvr. Prbefdag
19mei Raadsvergadering
19mei Exposeren Broeker Huis, verg.
23mei Bibliotheek gesloten
26mei CUD PAPIER Sooisi Zuidzijde
29mei SDOB Hoge Hoeden Toernboi
2jun CUD PAPIER Soos: Noordzijde
2jun Plattelandsvr. Jaariijks uitstapje
3jun CONCERT Broeker Koor + Muziekver.
4jun OUD PAPIER Havenrakkers
9jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
9jun Verkiezingen Europees Parlement

14t/m17jun AVONDVIERDAAGSE
16jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde
16jun Raadsvergadering
23jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
30j un OUD PAPIER Soos: Noordzi j de

==BIBLIOTHEEK==

De bibliotheek is op de volgende feestdagen
GESLOTEN

5 mei - 12 mei en 23 mei.
^ ^ )|c ^ ^

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

Zoals gebruikelijk is onze laatste avond
(woensdag 11 mei) een creatieve-avond en
wordt u aan het werk gezet met gedroogde
bloemen en papier.
Vergeet pincet en schaartje niet!!!
Vanwege de onkosten wordt een bijdrage van
f 3.50 per persoon gevraagd.

==OONCERT==

Op 3 juni . geven het Gemengd Kopr Broek in
Waterland en de MuziekVereniiging Broek in
Water!and een gezamenlijk concert!!

—EXPOSEREN IN HET BROEKER HUIS==

Ook in 1994/1995 mogen we Weer in Het Broeker
Huis exposeren. Om tot goede afspraken te
komen willen wij od donderdag 19 mei Om 20.00
uur in de Regentenkamer van Het Broeker Huis
bij elkaar komen. Bent u die avond verhih-
derd, maar wilt u toch exposeren, laat het
ons dan tijdig weten (voor 19 mei).
Anneke Kesselaar, 1763; Wil Jaburg, 1675.

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

=:=SWINGEND CONCERT IN BROEK==

Zondag 15 mei, 's avonds om 20.00 uur vindt
er in de kerk van Broek een heel bijzonder
concert plaats.

!HEr
treedt dan op. Dit ensemble heeft een bezet-
ting van 47 leden, die alien afkomstig zijn
uit harmonieorkesten en fanfares uit onze
streek (waaronder het voormalige Jeugd doet
Leven en het fanfarecorps Zuiderwoude).
De leden beschikken over een toelating tot
een conservatoriurn of studeren er al,
Het repertoire van het orkest is verrukkelijk
afwisselend. Klassiek en moderne blaasmuziek,
film-, musical-, swing- en rock-muziek staan
op het programma. Net zal de liefhebbers van
Broekpop zeker ook aanspreken.
Voor de pauze speel t het ensembl e wat klas-
sieker getinte muziek en na de pauze ontpopt
het zich als een echte big bandi! Zoiets hoor
of zie je niet vaak in levende lijve....
De toegangsprijs bedraagt slechts f 10.—
(CJP/Pas65+ / 7.50). Voorverkoop bij Coco
Lansink, Kerkplein 10 in Broek.
Met dit feestelijke concert sluiten we het
inmiddels al vijfde seizoen van CONCERT IN
BROEK af.

—PLATTELANDSVROUWEN==

Donderdag 19 mei. houden we om 20.00 uur in
het Verenigingsgebouw te Monnickendam een

DEMONSTRATIE met GRAND MARNIER
de heer v.d. broek laat ons zien wat we alle-
maal voor lekkers met "GRAND MARNIER" kunnen
bereiden. We krijgen ook verscheidene over-
heerlijke produkten te proeven. We raden u
aan deze avond beslist niet over te siaan.
In verband met het mee te brengen materiaal
vragen we u wel zich VOOR 10 MEI op te geven.
Tel. 02995-2613 of bij een van de andere
bestuursleden.

=KLEDING EN ANDERE SPULLEN==

Na trampolinespringen en, de mini-playback
show is er kleding en ander spul in de kleed-
kamers van de gymzaal blijven liggen. Je kunt
dit afhalen bij Iris Blufpand, Heemsweer 43.

-=OUD PAPIER SOOS=:=

In de week van Hemelvaartsdag wordt er door
de Ouderensocieteit geen oud papier opge-
haald.




