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iniawerso kopij xondagavond
vooisffitsoda aan de werschljningsdaxum

21aug Bridge Rabozomerdrive
22/23aug Waterland - Kerkenland
27aug ODD PAPIER Soos: Zuidzijde
29aug ODD PAPIER Havenrakkers
29aug Bridge Pinale Rabozomerdrive 19.45 u.
31aug Aerobic begint vt/eer
Isep Ouderensoos begint
3sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
5sep Oud Broek; fiets- wandeltocht

7sep Klaverjassen start
9sep N.C.V.B. care-compagnie
lOsep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
12sep Open monumentendag
17sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
17sep Plattelandsvr. Historie van de bonbon

19sep Kerk Zuiderwoude Rommelmarkt
24sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

Bokt Oud Broek: lezing door Klaas Roos
1 lokt Raad van Kerken; Oecumenische dienst
14okt NCVB R. Kingma over de Luthersteden
15okt Plattelandsvr. NaVeve schilderkunst

BIBLIOTHEEK

Vanaf maandag 24 augustus is de bibllotheek
weer open op de gewone tijden:

openingstijden
maandag 15.30 - 20.30 uur
dinsdag 13.30 - 14.00 uur

donderdag 15.30 • 20.30 uur
19.00 - 20.30 uur

zaterdag 10.30 - 12.00 uur
Laeteinde 16

?aterdag 29 augustus wordt er weer OUD PAPIER
Dpgehaald door o.b.s. De Havenrakkers. Cm 9.30
jur beginnen we op de Eilandweg. In het andere
dee! van het dorp wordt cm 10.00 uur begonnen.
vVilt u het papier in doos, zak of goed gebonden,
tijdig buiten zetten. Ook vodden worden meege-
'lomen. Bii voorbaat dank!

Redectie: Atsle Orijvef, Bultenv^eeren 17
1151 3E Broek in W'land, tel. 403 1201

In het weekend van 22/23 augustus wordt de
manifestatie Waterland - Kerkenland - Muziekland

nogmaals gehouden.
Een culturele zomerfiets- en vaartocht langs de
kerken van Waterland: muziek - polders - water.
Georganiseerd door de provincie en de kerken.
In de kerken van Broek, Zuiderwoude, Holysloot,
Durgerdam, Ransdorp en Zunderdorp 60 evene-
mentjes.
Aanvang: 12.00 uur - einde: 17.00 uur.
Elk vol uur is er in eike deelnemende kerk iats te

beleven, duur 20 minuten. U zet zelf u route uit.

Voor ± 7 1." krijgt u in iedere deelnemende kerk
een route- en toegangskaart.
In Broek in Waterland zaterdag Jorge Verkroost
een muzikaal programma door een aanstormend
theatertalent en zondag Amsterdams gitaartrio.
In Zuiderwoude zaterdag en zondag Fanfarecorps
Zuiderwoude.

In Holysloot zaterdag en zondag Lincoln Almada
& Fernando Ararat, zang, gitaar en harp.
In Ransdorp zaterdag Trio Muziekschoo! Amster
dam Noord en zondag Ensemble De Pater.
In Durgerdam Blauwe zomers, een jazz-ensemble.
In Zunderdorp zaterdag De Broeker Cantorij en
een Fluittrio; zondag PiccorOpera.

* * * * it *

iedere vrijdagavond Rabozomerdrive
T/m 21 augustus iedere vrijdagavond Rabozomer-
drives.

Aanmelden aan de zaal tussen IS.30 en 19.50

uur.

Aanvang spelen; 20.00 uur.
Finale zaterdag 29 augusutus om 19.45 uur.
Kosten: f 1 2,50 per paar.
Prijzen: wijn voor de nummers 1 en 2.
Lokatie: Broekerhuis.
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WATERLAND - FM
medewerkers m/v techniek gezocht

Voor de start van de programmering '98 -'99 is
Waterland FM op zoek naar enthousiaste mensen
(van 16 - 80 jaar) die bij de iokaie omroep zich
wHIen bezig houden met de technlek.
Wij zorgen ervoor dat u een volledige opieiding
krijgt!
U kunt ons bereiken onder tel. 0299 - 65 0650.
Laat uw naam en telefoonnummer achter en wij
bellen u zo spoedig mogelijk terug. U kunt natuur-
lijk ook altijd langskomen in onze studio aan 't
Spil la (zijkant van De Bolder).
Hoofd techniek, Bert Bos.

N.C.V.B.
VVoensdag 9 September vindt onze eerste bijeen-
komst van het seizoen 1998/1999 plaats. We
beginnen om 20.00 uur, vanaf ± 19.45 uur is er
koffie/thee. Belangstelienden zijn altijd van harte
welkom om vrijblijvend eens een avond "te gast"
te zijn. Deze avond wordt verzorgd door de Care-
compagnie uit Monnickendam (bureau voor part,
thuiszorg). Er zai gesproken worden over hulpaan-
vraag en huipaanbod bij ziekte tussen zorgvrager
en zorgverlener.

********

NIEUW VERKEERSPLAN BROEK-ZUID
De gemeente heeft een nieuw voorstel uitgewerkt
voor Broek Zuid (Eilandweg, Dr.C.Bakkerstraat,
Zuideinde, Molengouw, Burg. Peereboomweg, De
Draai en Corn. Roelestraat), met het doel de snel-
heid van het verkeer af te remmen en de veilig-
heid te vergroten. Daarbij wordt, in tegenstelling
tot het eerdere plan, zo weinig mogelijk gebruik
gemaakt van drempels. Vooruitlopend op een
avond met de gemeente biedt het Bewonersco-
mit6 Broek-Zuid een ieder de mogeiijkheid het plan
rustig te bekijken. Dit plan zaI ter inzage hangen
op 5 SEPTEMBER TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR
SfJ ANDR/NGA/LENSEN OP

B/LANDWEG 7 (Waterland Affairs).
Kort daarna volgt een avond waar de gemeente
het plan toelicht en vragen gesteld kunnen wor
den. Plaats en datum daarvoor volgen.
Bev./onerscomit6 broek-Zuid, 403 3098.

PEUTERSPEELZAAL
U kunt uw kind opgeven voor de Peuterspeelzaal
d.m.v. een aanmeldingsformulier. Deze formulie-
ren zijn verkrijgbaar bij de Peuterspeelzaal't Stok-
paardje. Corn. Roelestraat 1 te Broek in Waterland
tussen 9.00 en 9.30 uur en op het consultatiebu-
reau.

COLLECTES
De collecte van het Nationaal Epilepsiefonds "De
Macht van het Kleine"heeft in Uitdam f 205,60
opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!!

De collecte voor de Kankerbestrijding onder het
motto "Geef om LEVEN"wordt gehouden van 7 -
12 September a.s. Wie vragen heeft over kanker
en kankerbestrijding kan bellen met de Hulp- en
informatielijn van het KWF; 0800 - 022 66 22.

ROMMELMARKT
En u weet het: u kunt ten alien tijde uw spullen
kwijt bij Reijnders, Wagengouw 7. Ook ijskasten,
wasmachines, centrifuges en fornulzen die het
nog doen. lets nodig? Ga eens langs.

SCHOOLVAI^ANTI^ 98/99
eerste dag laatste dag

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Krokusvakantie

Paasvakantie

Voorjaarsvakantie
Hemelvaart

Pinkstervakantie

Zomervakantie

19 oktober

21 dec.

22 februari

2 april
30 april
13 mei

24 mei

19 juli

t/m 23 oktober

t/m 1 januari
t/m 26 februari

t/m 5 april
t/m 7 mei

t/m 14 mei

t/m 26 mei

t/m 3 sept.

1e dondardag van de maand
BUREAU VOOR RECHTSHULP

19.30-20.30 uur
Wijkgebouw Groan Kruis

eerste advies gratis

BURGERLIJKE STAND
Wilt u geboorte - huwelijk of overlijden in de Bur-
gerlijke Stand van de Broeker Gemeenschap ver-
meld zien:

een berichtje naar Buitenweeren 17, 1151 BE
Broek in Waterland.

KLOKLUIDEN bij een geboorte:
Neemt u contact op met Gees Cud, tel. 403
1235, b.g.g. Joop Bueneker, tel. 403 1314.

* * « * * * *

BURGERLIJKE STAND

geboren
Gerrit Fransiscus Gerard z.v.
G.C.H. Kranstauber en Y.R.M. Lubrecht

gehuwd
Han Tiong Tan en Irene Blees
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