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Inleveren kopij uiterlijk zondasavond
voorafgaande asn de verscttijningsdatuii.

11jul OUD PAPIER Sees: Noordzijde
13jul Waterland Kerkenland: een tour-in
14iul langs de Waterlandse kerken
18ju1 OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
20jul Water!and Kerkenland: een tour-in
2I3UI langs de Waterlandse kerken
25jul OUD PAPIER Soos: Noordzijde

laug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
3t/m11au9 Broeker Feestweek
3aug Katknuppelen - Paalklimen
4au9 Fietstocht Sparta
5aug Klaverjassen - Kanospeurtocht
6aug Soos - Steenwerpen - Brandweerspektakel
6aug Bridge
7aug Begin kermis - Ratrace + Spellencircuit
Saug OUD PAPIER Soos: Noorzijde
Saug Talentenshow
Saug Kindermiddag -Voetpuzzel tocht -Vuurwerk

lOaug Markt -Wagenspel -Kussengevecht op
water -Land-over-Zand

11aug Steenwerpen
15aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

==:VERSCHIJNINGSDATA==:

In verband met de vak^tieperiode verschijnt
de Broeker Gemeenschap op de volgende data:

8 augustus
22 augustus

5 September

Kopie dient u op de zondag
voorafgaand aan de ver-
schijningsdatum in te le-
veren op: Buitenweeren 17.
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==WATERLAhg) KERK£NLArCk==

Onder bovenstaand motto organiseert de afde
ling "Kunst en Cultuur" van onze Provincie in
het kader van de jaarlijkse Tour-In twee
weekends met opengestelde kerken en wel op:

13 en 14 juli + 20 en 21 juli
Op zaterdag: 11.00 - 17.00 uur.
Op zondag: 12.00 - 17.00 uur.
In het eerste weekend voert de
Broek in Water land, Zunderdorp,
ren) en Durgerdam.
In het tweede weekend langs
Marken, Uitdam en Zuiderwoude.
Waar mogelijk wordt op gezette tijden het
orgel bespeeld, terwijl in Durgerdam en Mon-
nickendam een tentoonstelling te zien is.
De routes zijn zo gekozen, dat ze goed met de
fiets gedaan kunnen worden. Gratis vouwbladen
met informatie en fietskaartje zijn verkrijg-
baar bij de WV's en kerken.

tocht 1angs:
Ransdorp(to-

Monnickendam,

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

—IN MEMCyilAM PIET KOOIJMAN==

Op 24 juni j.l. is Piet l^ijman overleden.
Piet was ongeneeslijk ziek. Het bericht van
zijn over!ijden kwam niet onverwacht maar
toch was de schok groot.
Wie kent Piet Kooijman niet als de concierge
van de school de Havenrakkers. Zijn taak als
concierge zag hij zeer breed. Piet was ver-
groeid met de Havenrakkers. Hij was met
het onderwijsteam, ook nadat hij in de VUT
was en hij was een groot kindervriend.
Wat u misschien niet wist is dat Piet ook al
zo*n tien jaar het blad van "De Broeker Ge
meenschap" heeft afgedraaid, vroeger op de
stencilmachine, de laatste jaren op de copy-
printer. Toen hij een paar jaar geleden naar
Purmerend verhuisde stelde hij het op prijs
dit werk voor de Broeker Gemeenschap te blij-
ven doen. En ook tijdens zijn ziekte liet hij
zich niet kennen, het voor laatste blad is nog
door hem afgedraaid. Piet was zo'n stille
medewerker op de achtergrond die veel heeft
gedaan voor de Broeker samenleving. Wij zijn
hem daarvoor dankbaar. Wij wensen Jannie,
Peter en Mieke veel sterkte toe bij het ver-
lies van hun man en vader.
Piet, rust in vrede.

* «)jc 4c

==ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK==
Het Alg. Maatschappel i j k werk voor invoiers
van de gemeente Water!and zal gedurende de
schoolvakantie (1 juli t/m 9 augustus) alleen
op WOENSDAG spreekuur houden. U kunt dan van
9.00 - 10.30 uur binnenlopen zonder afspraak
op de Zarken 3. Ook zijn wij dan telefonisch
bereikbaar op no. 0299 - 651810.
In deze periode zal er op maandag <^EN
spreekuur zijn in Broek in Water!and.

=:=NIEIMK VAN DE OUDERENVACANTIECli^==
Voor onze mooie trip naar Vledder van 28
September t/m 5 oktober zijn door omstandig-
heden enkele kamers vrij gekomen. Wilt u ook
eens zo'n gezellige week vol verwennerij
meemaken, dan is dit uw kans!! Bel voor in-
lichtingen Gre Buster, tel. 403 1218.

==VERSTELWERK===

Is uw rits kapot of heeft u verstelwerk?
Bel Jos6 403 1626 met spoed,
die maakt het zo weer goed.




