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Yoorafgaande aan de verschijningsdatun.

==AGENDA=

11 t/m Ujun Avondvierdaagse
lljun CREA Kamerorkest in N.H. Kerk
13jun OUD PAPIER Sees: Noordzijde
13jun Ouderenkoor Broekerhaven jubileumconc.
16jun Opening van "De Blauwe Maandag"
16j un-
30] un

Lappendekens van Willemien Bruigom
in Broeker Kerk

20jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
22jun OUD PAPIER Havenrakkers
27jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde
28jun Fanfare Zuiderwoude Zomerconcert
4jul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
3t/m11aug Broeker Feestweek

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

4 juli Kopie dient u op de zondag
8 augustus voorafgaand aan de ver-

22 augustus schijningsdatum in te
leveren op: Buitenweeren 17.

=:=OUDEREI^OOR "BROEKERHAVEN"==
20 jaar!!a

Met Ouderenkoor "Broekerhaven" geeft ter
gelegenheid van het 20-jarig bestaan een
jubi leumconcert op donderdag 13 juni a.s. in
het Zorgcentrum Broekerhaven aan De Draai te
Broek in Water!and. Aanvang: 19.30 uur.
ledereen harteJijk welkan. Toegang gratis.

==OUD PAPIER HAVENRAKKERS==

Zaterdag 22 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 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. Bi j voorbaat dank!!

==KAMER0RKEST CREA==
Het Crea Kamerorkest o.l.v. Bas Pollard geeft
op dinsdag 11 juni om 20.15 uur een concert
in de Broeker Kerk. Op het programme staan:
B61a Bart6k: Concert voor altviool en orkest
m.m.v. Guus Jeukendrup
Anton Dvorak: Symfonie nr. 9 in e, "Uit de
Nieuwe Wereld".
Toegang: f 10.—; CJP/Pas65+: f 7.50.

==BIBLICTHEEK==:

vakantieopeningstijden
van

1 juli - 11 augustus
alleen open op:

MAANDAG EN DCNDBIDAG VAN 19.00 - 20.30 UUR en
ZATERDAG VAN 10.30 - 12.00 UUR

Reserveren is niet mogelijk van 17 juni t/m
10 augustus. Van 17 juni t/m 26 juli kunt u
de material en standaard 6 weken lenen.

JAAR VAN DE NATUUR
TEKEN - SCHILDER - FOTOGRAFEER - BORDUUR

EEN LANDSCHAP IN IM OMGEVING.
Haal een deelname formulier in de bieb!
De wedstrijd is voor alle leeftijden.
Het werk kan tot eind juni ingeleverd worden.
Gedurende de zomer wordt het in de biblio-
theek tentoongesteld.

=AVONDVIERDAAGSE==:

De avondvierdaagse wordt in Broek in Water-
land gelopen van 11 iuni t/m 14 iuni a.s.
START: Elke avond vanaf het Parkeerterrein

aan het Nieuwland tussen 18.30 en 18.45 uur.

==LAPPE^®EKENS IN DE KERK==

Vanaf 16 juni t/m 30 juni wordt in de Broeker
Kerk een expositie gehouden van de

lappendekens van mevroLm Bruigom,
Ze heeft er de afgelopen jaren heel veel
gemaakt, allemaal verschillend, met prachtige
kleuren, bijzondere stoffen en steeds andere
ontwerpen, die ze zo uit het hoofd uitvoert.
Ze leerde ontwerpen op de Industrieschool en
werd opgeleid op de Academie voor Beeldende
Kunst te Rotterdam. Aanvankelijk schilderde
ze portretten. Van haar werk is in de oorlog
veel verbrand.
In 1951 kwam ze naar Broek en begon haar
winkel. Mevrouw Bruigom wordt in juni tachtig
jaar en ze ontwerpt nog steeds. Het is echt
de moeite waard om een kijkje te nemen.
Er hangen ook foto*s van Ineke van Schayck
uit Maarssen.

Dagelijks van 10.30 - 16.00 uur. Zondagen na
de dienst vanaf 12.30 uur.
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==VERSTELWERK=:=

Is uw rits kapot of heeft u verstelwerk?
Bel Jos^ 403 1626 met spoed,
die maakt het zo weer goed.




