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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP

Inteveren kopij zondagavond
voorafgaande aan de verschijningsdatum

AGENDA

1aug ODD PAPIER Soos: Noordzijde
1aug Rechtsadviesburo
2aug Koeperman Zomeravondbridge

3t/m11aug Broeker Feestweek
8aug ODD PAPIER Soos: Zuidzijde

10aug Broeker markt
15aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde
16aug Koeperman Zomeravondbridge
22aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
24aug OUDPAPIER Havenrakkers
29aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde
SOaug Koeperman Zomeravondbridge
5sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
5sep Rechtsadviesburo

24sep Vrouwen van nu: Met weer
********

VERSCHIJNINGSDATA

De Broeker Gemeenschap verschijnt In de
zomerperiode i.v.m. vakantie v.d. redactie op de
volgende datum:
15 augustus, daarna weer om de 14 dagen.

GEVONDEN

Wie is een bootje met buitenmotor kwijt?
Inlichtingen: tel. 403 1235.

Smalle leesbril, wijnrood montuur, zwart koord.
Gevonden op het Oosteinde.
Te bekomen bij Verwelj, Kerkplein 7.

VERLOREN

op vrijdag 28 juni j.l een goudkleurige manchetknoop op
de route Broekerhuis-Kerkplein-Keerngouw tot
Oosteinde. Eventuel vinder gaarne afleveren op
Oosteinde 2.

EXPOSITIE

Olieverfschllderijen van Fred Roskam hangen t.e.m.
1 oktober in de N.H. kerk te Broek in Waterland.

De kerk is dagelljks (behalve zondag) geopend van
10.00- 16.00 uur.

Fred Roskan exposeert met aquarelkieurpotlood
tekeningen in restaurant Aangenaam te Monnickendam.

www.debroekeraemeensGhap.nl

e-mail: atsiedriiver@zonnet.nl

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

BRIDGECLUB KOEPERMAN

Deze bridgeclub organiseert gedurende zomermaanden
(zie agenda) zomeravondbridge in de 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
1 augustus van 19.30 - 20.30 uur

In de KOSTERIJ, Leeteinde 2
gratis deskundig advies

TELEFONISCH AANMELDEN + inl. 403 1513
******

S.D.O.B.

v.v.S.D.O.B. staat op de Cud Hollandse markt in de
feestweek weer met een kraam, waar allerlei attributen
te koop zullen zijn in het kader van het 75-jarig jubileum
(1 maart 2003). Speciale aandacht vragen wij van de
ouders van de D-, E-, en F-, pupillen. Mocht u nog een
shirt aan moeten schaffen voor uw zoon of dochter, op
de markt staan wij met S.D.O.B. wedstrijd/trainings
shirts met korte mouw.

BROEKER FEESTWEEK 2002
Ook in 2002 is er natuurlijk weer een feestweek
compleet met competitie met de volgende activiteiten:
katknuppelen - fietsenrally - klaverjassen - darten -
bridge - talentenshow - puzzeltocht - steenwerpen -
verrassingselement.
Zoals elk jaar wordt ook nu weer gestart met
katknuppelen, en wel op zaterdag 3 augustus.
Uiteraard wordt het programme gecompleteerd met de
kermis, de Oud-Hollandse markt, de land-over-zand
race en niet te vergeten de spelonderdelen voor de
jeugd.
Schrijf deze week, van zaterdag 3 augustus tot zondag
11 augustus, dus in je agenda, ook als je geen deel
uitmaakt van een team, want:

de Broeker Feestweek mag je niet missenllll
************

BIBLIOTHEEK
VAKANTIEOPENlNGSTiJDEN

1 juli t/m 10 augustus
maandag en donderdag 19.00 - 20.30 uur

zaterdag: 10.30 -12.30 uur




