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AGENDA

16aug Koeperman Zomeravondbridge
22aug ODD PAPIER Soos: Zuidzijde
23aug Koeperman Zomeravondbridge
24aug OUDPAPIER Havenrakkers
29aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde
SOaug Koeperman Zomeravondbridge

Ssep Ouderen Soos begint weer
5sep ODD PAPIER Soos: Zuidzijde
Ssep Rechtsadviesburo

6/7sep Open dag Creatief op veen
12sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
19sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
21sep Sparta strandwandeling
24sep Vrouwen van nu: Met weer
28sep OUD PAPIER Havenrakkers

********

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 Cees Mul 403 8845 of tot

19.50 uur aan de zaal.
**********

OUD PAPIER Havenrakkers

Op 24augustus wordt er weer OUD PAPIER opgehaald
door o.b.s. De Havenrakkers. We beginnen om 9.00
uur. Wilt u het papier in doos, (plastic)zak of goed
gebonden, niet In houten kratjes, tijdig buiten zetten
op de plaats waar u het huisvuil ook neer zet. Er worden
geen vodden meegenomen. Bij voorbaat dank!
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BIBLIOTHEEK

Nu de zomervakantie voor de school weer voorbij is zijn
de openingstijden weer als volgt:

Openingstijden
Maandag 15.30 - 20.30 uur
Dinsdag 13.30 -14.00 uur
Donderdag15.30 - 16.30 uur

19.00-20.30 uur

Zaterdag 10.30-12.20 uur
Leetelnde 16 (achterom)

Telefoon/fax 403 3570

Redactie: Atsie Drijver, Buitenweeren 17
1151 BE Broek in W'iand, tel; 020 403 1201

SPARTA
strandwandeling

Gymnastiekvereniging Sparta wil weer een
strandwandeling organiseren en wel op zaterdag 21
September of zondag 22 September. De dag hangt af
van de aanmelding van de deelnemers.
Als we gaan, dan is dit met eigen auto's omdat een buj
niet meer te betalen is (zoals we vroeger deden).
Kosten: kinderen t/m 16 jaar€ 3.-, ouder dan 16 € 3,5C
Bij aanmelding vermelden: Naam, adres, tel. datum (21
of 22 September), auto ter beschikking, hoeveel
personen kunnen er in de auto mee (excl. chauffeur).
We hopen op een grote opkomst, dan wordt het zeker
een gezellige dag.
Aanmelden voor 5 September.

*********

AEROBICS

Na een lange vakantie moet er weer gewerkt worden
aan de conditie. De bil, bulk, been en armspieren
kunnen wel weer wat training gebruiken. Dus.... de
lekkere muziek gaat weer aan en we beginnen weer!
Gezellig hell. Vanaf maandag 19 augustus om 18.30
uur en woensdag 21 augusutus om 19.30 uur gaan we
er weer tegenaan. Inl. Corrie 403 3193.
Kosten: per 10 lessen (In een blok van 10 weken
aaneen te gebruiken) € 42,==.

*********

FEESTWEEK 2002

Het zit er weer op. We hebben weer een prachtige
feestweek achter de rug.
Als afsluiting wil ik nog even een woord van dank richte
aan iedereen die meegewerkt heeft aan de festiviteiter
De subcommissie voor de fantastische, drukbezochte
kinderactivitelten, fiets'm erin, spooktocht en kermisspt
De verenigingen voor de invulling van de verschillende
dagen. De middenstandsvereniging voor hun guile
bijdrage. Maar vooral alle deelnemers van de teams.
Het was met name aan de carnavaleske optredens var
de teams te danken dat de feestweek dit jaar zo'n enor
succes was. Ik hoop dan ook, dat er het volgend jaar ee
vervolg wordt gegeven aan deze traditie. Feestweek er
competitie tussen de teams onderling horen immers bij
elkaar. Het fait dat er zoveel jongeren een bijdrage heb
ben geleverd aan de feestvreugde, doet ons met ver-




