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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Mededelingenblad: mw.A.Dryver, Buitenweeren 17, tel. 1201Inleveren kopii uiterlijk londagavond
voorafgaande aan de versctiijningadatufl.^

==AGENDA==:

ISaug Bridge zomerdrive, Broekerhuis,20.00 u.
21aug Einde vakantie basisscholen
24aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde
25aug Bridge zomerdrive, Broekerhuis,20.00 u.
26aug KONINGINNEDAG in Zuiderwoude
26aug OUD PAPIER Havenrakkers
31aug CUD PAPIER Sees: Zuidzijde

7sep CUD PAPIER Soos: Noordzijde
9sep Fanfare Z'woude: Diner dansant

27sep Plattelandsvr.: Piet Steltman
14sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
16sep Rommelmarkt Kerk Zuiderwoude
21sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
28sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
30sep OUD PAPIER Havenrakkers

7okt Broekerhaven ROMMELMARKT
19okt Plattelandsvr.: Echt antiek?
28okt Broekpop: IndoorSwing
28okt Revue "75 jaar fanfare Zuiderwoude"

3nov NUT Broekers voor Broekers

==:OUD PAPIER HAVENRAKKERS^

Zaterdag 26 augustus 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
vodden worden meegenomen. Bi j voorbaat dank!!

=:=:BIBLIOTHEEK==

Vanaf 21 augustus zijn de openingsti jden van
de bibliotheek weer als volgt:

15.30 - 16.30 uur en 19.00 - 20.30 uur
dinsdag 13.30 - 14.00 uur
donderdag 15.30 - 16.30 uur en 19.00 - 20.30 uur
zaterdag 10.30 - 12.00 uur

Leeteinde 16
tmtm

==sNACHTLIJNEN NZH==

De NZH heeft bussen ingezet tot in de kleine
uurtjes. Voor Broek in Waterland de lijnen
110 en 111: van vrijdag op zaterdag laatste
bus om 2.07 uur en van zaterdag op zondag
rijdt er elk half uur een bus, de laatste
vertrekt om 4.07 uur.

=BR0EKERS VOOR BROEKERS==

Voor deze m^ifestatie kunt u zich aanmelden
bij Lies Dobber, 1513 of Pieter Hornstra
1313. Vertoon uw "kunsten" voor uw dorpsgeno-
ten op 3 nov. in de kerk van Broek.

—FYSIOPORT==

In September starten weer de FYSIOSPORT
groepjes in de fysiotherapiepraktijk R. de
Baat. Een half uur oefenen op muziek.
Voor informatie kunt 3389 bellen.

==:QASTOUDERCENTRALE==

houdt u van kinderen en wilt u bijverdienen?
Dan bent u voor ons de gastouder die ons uit
de nood helpt voor de vele aanvragen voor
kinderopvang in Broek in Water!and.
Of vangt u al kinderen van een vrieridin of
kennis op en wilt u wat meer begeleiding bij
het maken van duidelijk afspraken met uw
vraagouder?
De GASTOUDERCENTRALE van de St. Kinderopvang
Thuiszorg bemiddelt in de opvang van kinderen
bij gastoudergezinnen en helpt u wanneer er
problemen in de relatie met vraagouders ko-
men. Zij, die meer willen weten over verdien-
sten en belastingfaciliteiten of gei'nteres-
seerd zijn (ook al bent u reeds voorzien van
een opvangadres), kunnen zich wenden tot de
Gastoudercentrale, tel. 02990 - 19100, toe-
stel 204 of 205.

=:=ROMMELMARKT==

Op zaterdag 16 September a.s. wordt er rond
en in de N.H. Kerk te Zuiderwoude een grote
ROMMELMARKT en CURIOSAMARKT gehouden van
10.00 tot 14.00 uur.
De opbrengst van deze markt zal ten goede
komen aan het restauratiefonds van bovenge-
noemde kerk.
Hierbij willen wij ook nog een dringend ver-
zoek doen: heeft u nog spulletjes die u toch
niet (meer) gebruikt? SCHENK ZE ONS!I!1
Wij zijn blij met alles wat nog bruikbaar is!
Bij voorbaat onze dank! Graag brengen bij:
B. Bak, Dijkeinde 3, Zuiderwoude of een tele-
foontje naar: S. Pronk, 1236 - 8. Bak, 1371 -

D. van Waveren, 1464.

=:=VERKOOPMIDDAG IN BROEKERHAVEN—

Op zaterdag 7 oktober zal er in Broekerhaven
een verkoopmiddag worden gehouden met o.a.
een ROMMELMARKT. Heeft u voor die rommelmarkt
nog spullen of prijsjes voor het Rad van
Avontuur? Zo ja, belt u ons dan even, tel.
1950. De spullen/prijsjes kunt u afgeven op
De Draai 7.





IE E S T E E K

is zondagmiddag de feestweek afgesloten. Ma+imriiiU hebben we geboft met het weer,
Het was een gezellige, goed bezochte j.lj wS Maar we boffen ook dat w4
ofschoon het voor de olieboHen bereid ziin om er iets van te maken.
in zo'n gezellig dorp wonen w®®; P'®®.\"®2rda^ nTet in verenigingsverband een steentje
Een pluim op de hoed van een leder, die a1 d^ met in^ve^^^^^ feestweek.
s;'S,5'.i°S'5noS"«s sr« ««(...»competitieonderdelen. Katknuppelen was w®®'" te^g van weggeweest.
Eindelijk op de openingsavond weer ®®" ;!®f:.tsenraney, klaverjas- en bridgeavond,
Niet weg te denken druk bezochte onderdelen a -x-.^._rian en een geweldige marktdag.
de dag van de ouderen, PUZzeUocht, vuumerk en steewe bezochte
Nieuw in het programma de ®' Hg prestatie van de gelegenheidsar-talentenshow, waar een ieder versteld stond ^ de spanning er tot het
tiesten. Nieuw ook het verrassingselement in de compeiixie o.
einde toe in te houden. „„hr...ik«u(virwerDen die geraden moesten worden.
Een geweldige verzameling van 0"'='® deelnemers, bedankt publiek tot
Bedankt alle organisatoren, bedankt alle enthousiaste oeeinemers,
volgend jaarl!!! Bestuur Broeker Gemeenschap

UITSLAG COMPETITIE FEESTWEEK 1995

wedstrijd

1. Pet Boys 128 punten

2. Nepal 121

3. B.B.C. 115

4. Kastelen 112

5. Steenwerpers 111

6. Usclub 90

6. Brandweer 90

8. Klaverjas 89

9. Tennis 88

10. Broeker Ruiters 79

11. Bejaarden soos 64

11. Broeker Koor 64

13. Broekpop 63

14. SDOB 59

presentatie

1. Nepal
2. Steenwerpers
3. Pet Boys
4. Bridgedub
5. Klaverjas
6. Kastelen
7. Broeker Ruiters
8. Bejaarden soos
9. IJsdub
9. Broekpop

11. Brandweer
11. SDOB
11. Broeker Koor
14. Tennis

108 punten
91

89

86

79

75

54

43

39

39

35

35

35

28

Oe winnaars van de diverse onderdelen kregen een waardebon voor een kermisattractie:
Katknuppelen
Fietsenralley
Klaverjassen
Bridge
Oudhollandse spelen
Talentenshow
Voetpuzzeltocht
Steenwerpen
Verrassi ngsonderdeel
Presentatie

Pet Boys
Usclub
Klaverjas
Kastelen
Pet Boys
Ouderen Soos
Nepal
Steenwerpers

Pet Boys
Nepal

Snoepkraam
Autoscooter

Bal1engooi en
Zweef
Schuifspel
Oliebollen
Reuzenrad
Grijpertjes
Balcotent
Schiettent

==:D0NAIIEKAARIE11 BR^ ,c7
Wilt u iedere 14 dagen een Broeker Gemeenschap in
Maak ons dat mogelijk door een ^pnati^ sinterklaasintocht organiseert?

r.;; »>—•

Er komen mensen aan de deur om u ®®"J°"® |̂̂ o®ktr Gemeenschap bij u in de bus kan




