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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAF

Inleveren kopij zondagavond
voorafgaande aan de verschijningsdatum

AGENDA
Sjul CUD PAPIER Soos; Noordzijde
3jul Rechtsadviesburo
4jul Broekerhaven Steengooien
6jul Broekerkerk Concert

10jul CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
11jul Broekerhaven Sjoelen
17ju[ ODD PAPIER Soos: Noordzijde
18jul Broekerhaven Klenen
24jul CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
24jul Broekerhaven Samen eten
25jul Broekerhaven Klaverjassen en rummicub
30jul Broekerkerk Concert
31jul ODD PAPIER Soos: Noordzijde
laug Broekerhaven Steengooien
7aug CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
7aug Rechtsadviesburo
8aug Broekerhaven Sjoelen

9t/m17aug Broeker Feestweek
14aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde
15aug Broekerhaven kermiskien
21aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
21aug Broekerhaven Samen eten
23aug OUD PAPIER Havenrakkers
28aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde
31aug Broekerkerk Concert
4sep Rechtsadviesburo

12t/m14sep Nazomerfestival
11okt Broekerhaven Rommefmarkt
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VERSCHIJNINGSDATA
De Broeker Gemeenschap verschijnt in de zomerperio-
de in verband met de vakantie van de redactie op de
volgende data: 31 jull -14 augustus - 28augustus,
enz.

NAZOMERFESTIVAL

Domestic affairs II

Plotseling vertrekje. Voorgoed.
Je neemt niks mee.

Het huis met al je spuilen blijft achter.
En niemand gaat er ooit meer binnen.
Totdat... jaren en jaren later iemand de bouwval ingaat.
Langzaam geeft het huis zijn geheimen prijs: echo's van
huiseiijke taferelen uit voorbije jaren.

Nazomerfestival 12, 13 en 14 September
Info en reserveringen 020 403 3508.

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

GEZOCHT

roodfluwelen gordijnen
Voor het wagenspel dat op 16 augustus a.s. tijdens de
Broeker Marktdag wordt opgevoerd zoek ik lange rood
fluwelen gordijnen. Mogen beschadigd en verschoten
zijn. Wie kan mij daar aan helpen? Henk John.
Bel Marian Spinhoven, tel. 403 3677 als je wat hebt.

********

E.H.B.O.

Op dinsdag 23 September a.s. start EHBO - vereniging
Broek in Waterland weereen cursus EHBO en Reani-

matie voor beginners (leeftijd vanaf 16 jaar). De kosten
voor deze cursus (14 les avonden) tnclusief les en oe-
fenmateriaal bedragen€ 100,=.
Verzekerden bij Achmea kunnen een gedeelte van deze
kosten terug krijgen bij hun zorg verzekering.
Voor informatie of aanmelding kunt u belien met
Mevr N. ten Bosch 020-4033351

**********

AVONDVIERDAAGSE

De avondvierdaagse zit er weer op. Met de nieuwe op-
zet van de 5 kilometer zijn de jongsten onder ons er nu
ook bij. Alles was weer perfect geregeld. We weten dat
er heel wat bij komt kijken voor dat alles rond is. Tatia ,
EHBO en iedereen die heeft meegeholpen hartetijk
dank. Een trouwe loopster.

*********

DORPSRAAD

De Dorpsraad heeft sinds kort een website:
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl.

Op de site vindt u onder "dossiers" per thema geordend
een selectie uit de artikelen die in de Dorpsraadkrant
zijn verschenen. Op deze dossiers kan worden gerea-
geerd. We hopen op deze manier sneller te kunnen
communlceren dan tot nu toe het geval was. Aarzel niet
uw mening te geven over wat er in ons dorp speelt. Het
bestuur rekent het tot haar taak dit soort zaken bij de
politiek onder de aandacht te brengen.
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BIBLIOTHEEK

Tijdens de vakantie periode 30 juni t/m 10 augustus
is de bibliotheek op de volgende dagen en uren open:
maandag 19.00 - 20.30 uur
donderdag 19.00 - 20.30 uur
zaterdag 10.30 - 12.30 uur
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