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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"
Inleveren kopij voorzaterdag voorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschijnt1 x per 14 dagen.
Redactie: Buitenweeren 17,1151 BE, Broek in Waterland, tel. 020 403 1201 + atsiedrljver@zonnet.nl

AGENDA

29Jul Broekerhaven Klaverjassen en Rummicub
31jul Suydenvou's wijnioods is jarig
4aug OUD PAPIER Sees: Zuidzijde
4aug Rechtsadviesburo
^g Broekerhaven Geen activiteiten
t .114aug Broeker Feestweek
11aug OUD PAPIER Soos; Noordzijde
12aug Broekerhaven Kermiskien
13aug Broekermarkt
18aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
19aug Broekerhaven Sjoelen
25aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde
25aug Broekerhaven Samen eten
26aug Broekerhaven Klaverjassen en rummicub
27aug OUD PAPIER Havenrakkers

Isep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
4sep Zuiderwouder kerk Koffieconcert
5sep Aanvang schooljaar basisscholen

20sep Plattelandsvr. Indonesische avond

VERSCHMNINGSDATA BROEKER GEMEENSCHAP
i.v.m. de vakantie van de redactrice en anderen verschijnt de
Broeker Gemeenschap op de volgende data:

18 aug (3 weken na 28 juli)
1 sept (2 weken na 18 augustus)

RECHTSADVIES BURG WATERLAND
donderdag 4 augustus van 19.30 • 20.30 uur

in de KOSTERIJ,
Leeteinde 2, tel. aanmelden inl. 403 1513.

Gratis deskundig advies

BESTEMMINGSPLAN BROEK IN WATERLAND
van de gemeente en de provincie

llggen In de bibliotheekter inzage tijdens de openingsuren
maandag en donderdag van 19.00 - 20.30 uur en

zaterdag 10.30 -12.30 uur

ROMMELMARKT

Wiltu zo vriendelijkzijn de spuilen die toebedacht heeft aan
de rommelmarkt t.b.v. het restauratlefonds van de Broeker
kerk zelf op te slaan, wij hebben daar geen ruimte voor.
Boeken (verkoopbare) kunt u te alien tijde naar Laan 4
brengen. Boeken worden tijdens de opensteiling van de kerk
verkocht, daarvoor is voorrad welkom. Dus GEEN SPULLENI

KOEPERMAN ZOMERBRIDGE
t/m 16 augustus (m.u.v. 12 augustus) is er op de
vrijdagavond weer bridgen In de kantine van SDOB. Aanvang:
19.45 uur. Aanmelden aan de zaal, kosten € 4,~ per paar.
Inlichtingen: Cees Mul, tel. 403 8845.

E.H.B.O.

Op dinsdag 27 September om 20:00 uur start de EHBO
vereniging Broek in Waterland een nieuwe cursus Eerste Hulp
Bij Ongelukken in de brandweerkazerne op de Hellingweg.
Veel ongelukken in Nederland gebeuren op het werk, tijdens
het sporten of thuis.
Dokter en zlekenhuls zijn vaak verder weg dan u denkt.
In de aliereerste minuten na een ongeval kan Eerste Hulp
levensreddend zijn.
Geef u nu op voor deze cursus bij Reiny Wiedemeyer, tel.
4033699 of bij Nies ten Bosch, tel. 4033351.
De cursus omvat 14 lessen van 2 uur en is inciusief
reanimatie, oefenmateriaal en examen.
De kosten zijn €150,00.

•Mtriiii***

AVONDVIERDAAGSE

De avondvierdaagse is weer voorbij. Het was weer geweldig
georganiseerd. Dank je wel Tatia, EHBO, vrijwilligers en
fanfare. Een trouwe ioopster.

EXPOSITIE in BROEKER KERK
t/m 5 September exposeert Jan Kaat oiieverfschliderijen.
Jan heeft zich vanaif 1990 vnl. gespecialiseerd in olieverf-
schilderijen en gewassen tekeningen in sepia. Het werk van
Kaat vertoont veel gelijkenis met het "realisme" van schilders
als Helmantel en Kuiper, maar heeft wei een eigen stiji. Hij
maakt schilderijen schoon en restaureert ze. Kortom een
veelzijdig man. Met uitzondering van een huwelijkof begra-
fenis is de kerk open van dinsdag t/m.zaterdag van 10.00 -
16.00 uur, op zondag en maandag van 13.00 -16.00 uur.
Voor meer info: Jan Kaat 06 2525 4790 of info@iankaat.nl.

COLLECTE HANDICAP.nl

De collecte van handicap.nl heeft in Broek € 610,81, In
Zuiderwoude € 113,26 en in Uitdam € 60,76 opgebracht. De
opbrengst van de collecte is voor mensen met een functiebe-
perklng, maar ook voor ouders van gehandicapte kinderen,
die het ondanks de bestaande regelingen financieel niet red
den. Handicap.nl Is dankt u voor de bijdrage en voor de Inzet
van de collectanten en hoopt dat u voigend jaar weer bereid
bent om te collecteren. Info: Mariska Stenzler, tel. 403 3274.




