
26 September 2002 no.1316

BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Inleverdn kopij zondagavond
voorafgaande aan de verschijningsdatum

AGENDA
28sep ODD PAPIER Havenrakkers
2dsep Areopagus Schildersfeest voor kinderen
29sep Zuiderwouder Kerk Koffieconcert
29sep Dorpshuis Katwoude Dansdemonstratie

2okt Bibibliotheek Kinderboekenweekfeestmiddag
2okt "t Stokpaardje: Dirkjan kookt
2okt Gemengd Koor + Anjawlma's in Broekerhaven
3okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

3okt Rechtsadviesbureau

SenSokt Areopagus Kunst kijken in Monnickendam
6okt Dorpshuis Katwoude Country caf6
8okt Areopagus De Moordkuil
9okt Bibibliotheek Kinderboekenweekfeestmiddag
9okt Passage; Zorg voor een ander

10okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
11okt Broekerhaven Hajako trio
13okt Areopagus Waterland zingt Gregoriaans
15okt Vrouwen van nu: BInnen & buiten
15okt Broekerhaven Met bonte levenslied

17okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
17okt NUT + Oud Broek: Gevelstenen van M'dam
18okt Broekerhaven Operettekoor Romantica
23okt Broekerhaven Accordeonver. VIOS

24okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
24okt Areopagus Concert d'Antoesjatelingen
25okt Areopagus Samen-op-weg spektakel
31okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
31okt Areopagus Wittenberg-lezing

2nov OUD PAPIER Havenrakkers
7nov Rechtsadviesbureau

11nov SintMaarten
13nov Passage Verkeersregels
21nov NUT Piloot van een jumbojet

RECHTSADVIES BURG WATERLAND
3 oktober van 19.30 - 20.30 uur

in de KOSTERIJ, Leeteinde 2
gratis deskundlg advles

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

YOGA IN BROEK

Er Is nog een beperkt aantal deelname mogelijkheden.
Op maandag van 19.15-20.15 uur. O.I.v. gediplomeerd
en ervaren lerares Wil van der Mark. Inl. 020 693 9885.

Gratis proefles.
***********
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OUD PAPIER Havenrakkers
Op 28 September wordt er weer OUD PAPIER
opgehaaid door o.b.s. De Havenrakkers. We beginnen
om 9.00 uur. Wilt u hetpapier in doos, (plastic)zak of
goed gebonden, niet In hputen kratjes, tijdig buiten
zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neer zet. Er
worden geen vodden meegenomen. Bij voorbaat dank!

VERNIELINGEN

op het terrein van "De Havenrakkers*^
's Avonds maar ook in het weekend wordt het
schoolplein van "De Havenrakkers"bezocht door jeugd.
Geen enkel probleem. Het probleem ontstaat pas op het
moment dat sport en spel niet meer de hoofdbezigheid
is. Uit verveling worden vemielingen aangericht: ruiten
ingegooid, over daken gelopen, hekken uitde grond
gerukt, flesjes stuk gegooid, verlichting van de muren
gerukt, ouderavonden ver^toord etc.
U kunt zich voorstellen wat een werk het is om de
scherven en kleine giasspljnters op te ruimen die een
lokaai in geslingerd zijn. EIke maandag de speelplaats
schoonmaken is ook onplezierig en verstoren van een
ouderavond is ronduit vervelend voor ouders en
ieerkrachten.

Het bovenstaande kost tijd en geld. De school heeft aan
beide gebrek. Het vervangen van ingegooide ruiten
kosten de school al € 2500 per jaar en daar komen de
kosten van andere vemielipgen nog bij. Bovendien is
het erg frustrerend voor de Ieerkrachten dat er zo weinig
respect is voor de openbare ruimte en voor hun werk.
Natuuiiijk is het een kleine groep die de ergste
vemielingen aanricht. Maar deze groep trekt andere
jongeren mee.
Wilt u het bovenstaande bespreken met uw kind, als u
weet dat hij of zij's avonds op het schoolterrein te
vinden is? Wilt u's avonds eens een keer over het
schoolplein lopen ais u toch In de buurt bent?
Wij zulten dit in ieder gevaj zeer waarderen.

Het team van "De Havenrakkers"

AREOPAGUS
schildersfeest voor kinderen van 8-12 jaar

Met een bijzondere opdracht gaan kinderen van 8 tot 12
jaar aan de slag. Hoe verbeelden zij de werkelijkheid
om hen heen, weike patronen ontdekken ze IntuTtief met
verf en kwast? Trudy Fraupnfelder en Marion Rem
hebben veei ervaring in het werken met kleine groepen.
Deelname gratis. Info. Trudy Frauenfelder, 403 3390.
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