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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP

Inleveren kopij zondagavond
voorafgaande aan de verschijningsdatum

AGENDA

28jun Watsrtheater DE PLOMP speelt
29jun "Meneer Vos" + vaartocht per
30jun fluisterboor + souper.
29jun Monnickenmarkt
29/30 juni Waterland/Kerkenland 2002

4ju( OLID PAPIER Soos: Noordzijde
4jul Rechtsadviesburo
5jul Koeperman Zomeravondbridge

11jul CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
18jul CUD PAPIER Soos: Noordzijde
19jul Koeperman Zomeravondbridge
25jul CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
1aug DUD PAPIER Soos: Noordzijde
iaug Rechtsadviesburo
2aug Koeperman Zomeravondbridge
3t/m11aug Broeker Feestweek
10aug Broeker markt
16aug Koeperman Zomeravondbridge
17aug CUD PAPIER Havenrakkers
30aug Koeperman Zomeravondbridge

VERSCHIJNINGSDATA
De Broeker Gemeenschap verschijnt in de
zomerperiode i.v.m. vakantle v.d. redactie op de
volgende data:
25 jull-15 augustus, daama weer om de 14 dagen.

STICHTING DIENSTVERLENING OUDEREN
Broek In Waterland

Vervoer voor 60+

Daar er na de ovemame van Nedtax door Connexxlon
hiaten zljn ontstaan in het vervoer voor ouderen naar
specialisten, heeft de stichting gemeend deze reeds
aanwezlge huipdienst weer te moeten uitbreiden.
Heeft u geen vervoer (zelf, familie of kennlssen) voor
een bezoek aan een specialist of nadere medische
voorziening, dan kunt u contact opnemen met mevrouw
T. Spaan (tel 403 3723) of mevrouw H. Rietkerk (tel.
403 1838). Zij zullen een vrijwilligermet auto voor u
regelen. De kosten voor de ritdient u met de rijderaf te
rekenen.

Hoe meer hulp, hoe lichter de taak. We hopen dat zich
ook bij deze dames nog enkele vrijwilligers/sters zullen
opgeven.

Redactie: Atsle Drijver, Bultenweeren 17
1151 BE Broek In W'land, tel: 020 403 1201

WATERTHEATER DE PLOMP

Jarenlang is hij weggeweest en nu verschijnt Reintje
weer. Er is een kleine kans dat men hem tegenkomt
Voigens de iaatste schattingen zijn er weer enkele
tientallen in de veenweidegebieden. De vos is altijd het
vorbeeid geweest van siimheid. Reeds in de
middeleeuwen schreef men over "Den Vos Reynaerde".
Hij was beroemd en werd verguisd. Zijn terugkeer in
Waterland was inspiratiebron voor "Watertheater DE
PLOMP" om een stuk te brengen onder de titel:

Meneer Vos

Near een verhaal van Roald Dahl.
Regie: Simpha Pieters.
Per fluisterboot van Staatsbosbeheer volgt men Reintje
op z'n ontsnappingstocht. Hij heeft weer achter de
kippen aangezeten en dat kost hem bijnaz'n (even.
Om ca. 19.30 uurworden de bezoekers ontvangen met
koffie en gebak in de Werkschuur van
Staatsbosbeheer, Gouw 9A, Zuiderwoude.
Om precies 20.00 uur gaat men van start. De theatrale
vaartocht voert de bezoeker over de romantische
plassen en dieeen van Waterland. Men volgt de
avonturen van "Meneer Vos"op de voet en de avond
wordt afgesloten met een souper inde Theetuin in
Holysloot, een van de moolste plekjes van Waterland.
Om ca. 23.30 uur is de bezoeker weer terug in
Zuiderwoude.

De voorstellingen zijn nog op: 28, 29 en 30 juni.
Toegangsprijs: € 27,50; kinderen tot 12 jaar€ 15,-.
inciusief souper en koffie.
Reserveren kaarten: 0299 - 65 5060 of
Simple Times, Grote Noord 4, M'dam, 029965 2698.
En mocht de weerman slecht weer voorspellen belt u
dan (toteen kwartler voorde aanvang) 020 403 3668.

BRIDGECLUB KOEPERMAN
Deze bridgeclub organiseert gedurende zomermaanden
(zieagenda) zomeravondbridge inde SDOB kantine.
Inschrijfgeld € 3,-. Aanvang 20.00 uur. Aanmelden bij
Nico Wauben 403 1962 of Gees Mul 403 8845 of tot
19.50 uur aan de zaal.

RECHTSADVIES BURG WATERLAND
4 juli van 19.30 - 20.30 uur

in de KOSTERIJ, Leeteinde 2
gratis dBskundig advles

TELEFONISCH AANMELDEN + inl. 403 1513




