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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Inleveren copie uiterlijk zondagavond
vcorafgaande aan de verschijningsdatuni.

==:AGENDA=:=

3jun CONCERT Broeker Koor + Muziekver.
4jun CUD PAPIER Havenrakkers
9jun CUD PAPIER Sods: Zuidzijde
9jun Verkiezingen Europees Parlement

14t/m17jun AVONDVIERDAAGSE
16jun CUD PAPIEiR Soos: Noordzijde
16jun Raadsvergadering
23]un CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
30jun CUD PAPIER Soos: Noordzijde
7jul CUD PAPIER Soos: Zuidzijde

14jul CUD PAPIER Soos: Noordzijde
14ju1 Raadsvergadering
16jul CUD PAPIER Havenrakkers
5t/m13aug BROEKER FEES1VEEK

lOaug Kermis begint in Broek
12aug Vuurwerk
13aug Broeker markt

==:VERSCHIJNINGSDATA—

In verband met de vakantieperiode verschijnt
de Broeker Gemeenschap op de volgende data:
16 juni
30 juni
28 juli
18 augustus

1 September

Kopie dient u op de zondag
voorafgaand aan de ver-
schijningsdatum in te
leveren op:
Buitenweeren 17.

en dan weer om de 14 dagen.

==OUD PAPIER HAVENRAKKERS==

Zaterdag 4 juni wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers. Om
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het
andere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
begpnnen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten. Ook vbd-
den worden meegenomen. Bij voorbaat dank!!!
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==AVONDVIERDAAGSE==

De N.W.B. avondvierdaagse wordt in Broek in
Waterland gel open van d-insdao 14 iuni t/m
vriidaq 17 iuni a.s.

START: Elke avond vanaf het Parkeerterrein
aan het Nieuwland tussen 18.00 en 18.45 uur.
WANDELBOEKJES moeten voor 9 iuni ingeleverd
zijn, dan worden de herinneringen opgehaald.
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Wie heeft er nog kapotte kralen autozittin"
gen? Bassisschool De Havenrakkers kan ze goed
gebruiken voor handenarbeid. Wilt u ze aan de
school afgeven? Inlichtingen: tel, 1847.

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

sssBROEKERS ZUIDERWOUDERS EN UITbAMMERS==
De Muziekvereniging Broek in Water land

en

Het Gemengd Koor Broek in Water land
geven 3 iuni a.s. een gezamelijk concert met
medewerking van Het htobbema Strijk Quartet.
Dit is de gelegenheid om uw dorps- of streek-
genoten muzikaal in aktie te zien!!!!
Er wordt u een gevarieerd programme geboden
waarin klassieke en lichte muziek elkaar
afwisselen. O.a. worden werken uitgevoerd van
Haydn, Schumann, Mozart, Clerisse, Schoonen-
beek, Gines, Rpdgers & Hammerstein, Strat
ford, Powell, SbhSfer en Ravenal.
De piano begeleiding is van Irene Duyne.
Het gemengd Koor o.l.v. John Roos.
De Muziekvereniging o.l.v. Frank Meyer.
De toegang is gratis (er is een collecte ter
bestrijding van de kosten worden gehouden).
Plaats : N.H. Kerk te Broek in Waterland
Aanvang: 20.15 uur.
Wij hopen veel dorps- en streekgenoten

te mogen begroetenU H!
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—TONEELSPELERS==

en andere vrijwi 17igers gevraagd
De Stichting Waterlandse Theaterprojecten
"Neeltje Pater", die elke drie jaar een thea-
terstuk opvoert in Broek in Waterland, zoekt
contact met: - (amateur-) toneelspelers

- decorbouwers
- grimeurs
- kledingmakers
- creatieve vrijwi11igers,

die een bijdrage willen leveren aan de nieuwe
produktie.
Wie wil op enigerlei wijze meedoen aan het
nieuwe theaterstuk?
Het biedt plaats aan ongeveer 20 spelers in
de leeftiid van 18 tot 70 iaar.
Een rol kan niet worden gegarandeerd, toneel-
ervaring is echter geen vereiste.
Ook voor de vele andere (technische) werk-
zaamheden zoeke we mensen. ledereen met be-
langstelling is welkom voor een kennismaking.
Aarzel niet en help het nieuwe project van
"Neeltej Pater" even onvergetelijk te maken
als de vorigen.
De repetities beginnen in sieptember en de
opvoeringen zijn in mei 1995,
Neem voor 15 iuni contact op met het secreta-
riaat van de stichting: Adres De Draai 40,
1151 CE, Broek in Waterland, tel. 1308.
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