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=AGENDA=

7ju1 CUD PAPIER Sods: Zuidzijde
14jul CUD PAPIER Soos: Noordzljde
14j u1 Raadsvergaderi ng
16jul CUD PAPIER Havenrakkers
leju! Broeker Huis OPEN DAG
16jul Fanfare Zuiderwoude Zomerconcert
5t/m13aug BROEKER FEESTV/EEK
7aug Fietstocht Sparta
Saug Ktaverjassen
Saug Ckiderendag
Saug Bridgen

lOaug Kermis begint in Broek
12aug Vuurwerk
12aug' Voetpuzzeltocht
13aug Broeker markt
13aug Wagenspel
13aug Land over Zand
14aug Steenwerpen

==VERSCHIJNINGSDATA=

In verband met de vakantieperiode verschijnt
de Broeker Gemeenschap op de volgende data:

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

28 juli
18 augustus

1 September
en dan weer
om de 14 dagen.

DC***

==BIBLIOTHEEK==

vakantieopeningstijden
van

25 juli - 4 September
alleen open op:

MAAiCAG EN DONDBRDAG VAN 19.00 - 20.30 UUR.

=OUD PAPIER HAVENRAKKERS==

Zaterdag 16 juli 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
begonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten. Ook vod-
deh worden meegenomen. Bij voorbaat dank!I!

ssTROUWEN IN BROEK=

Irwoners van Broek in Water land
Zoals u waarschijnlijk zult weten gaat het
oude gemeentehuis dicht per 1 januari 1995,
waardoor alle trouwmogeli jkheden aldaar ook
niet meer kunnen pi'aatsvinden.
Het Broekerhuis heeft deze fiaictle overqeno-

roen en wij kunnen ons voOrstellen dat dit een
aantal vragen of misschien vreemde associa-
ties bij u heeft opgeroepen.
Zo kort voor de vakanties will en wij u in de
gelegenheid stellen onze twee trouwzalen te
komen bezichtigen.
Verder kunt u kennis maken met ons nieuw
ingericht terras op de binnenplaats dat van
mei tot September ook overdag is geopend.
Dit zijn voor ons een paar redenen om

OPEN DAG
te houden op zaterdag 16 iuli vanaf 11 uur.

De koffie is gratis.

—FANFARECORPS "ZUIDERWQUDE"=

Ter afsluiting van het seizoen 1993/1994
geeft de Fanfare "Zuiderwoude" haar zomer
concert .

Dit concert vindt plaats: zaterdagavond 16
juli a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis te
Zuiderwoude o.T.v. dirigent Harry Hoogenberg.
Tal van werken van het afgelopen seizoen
zullen ten gehore worden gebracht, maar ook
werken van het a.s. K.N.F concours in Theater
De Speeldoos te Zaandam, waaraan in november
wordt deelgenomen.
A1 met al een zeer gevarieerd programma na
een jaar van vele evenementen.
Op 25 augustus 1994 zal weer een aanvang
worden gemaakt met de repetities voor het
seizoen 1994/1995.
Het jaar 1995: een kroonjaar,
Dan namelijk bestaat de Fanfare "Zuiderwoude"

Een jubileum. zo is de intentie, welke op
grootse wijze zal w>rden gevierd. Daarover
hoort U te zijner tijd meer.
Wij hopen u op het ZOMEROONCERT te zien!!!I

le donderdag van de maand
bureau voor rechtshulp

20.00 - 21.00 uur
Groene Kruisgebouw

eerste advies gratis
inlichtingen: tel. 1513




