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AGENDA
17aug OUD PAPIER^s: Zuidzijde
ISaug Broekerhaven: Sjoeien
18aug Zomeravohdbrldge Vcett)alkantine
24aug Broekerhaven Samen eten
Z4aug OUD PAPIERSees: Noordzijde
ESaug Broekerhaven: Klaveijassen en rummtcub
25aug Zomier^dndbridge: Voetbalkantine
26aug OUD PAPIER Havenrakkers
E7augWaterland on Wheels - (Nordic) walking
>7aug proeker kerk: Orgelconcert om 15.00 uur
)1aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Isep Broekerhaven Geen actlviteiten
1sep Koeperman - 25 jarig Jublleum
Isep Start Volleybal seizoen
3sep Zuiderwouder kerk Charlotte Gloria
4sep Einde schoolvakantie
7sep Rechtsadviesburo
7sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
9sep Open Monumentendag
8^ BroekerhavenSjoeien
95e;p Open Monumentendag
9sep Broeker kerk: Orgelconcert om 15.00 uur
0t/m16sep Collecte Beatrix Ponds
4sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
6sep Agrarische Natuurvereniging: Een sprookje

OUD PAPIER SOOS
)e redactrice biedt hierbij haar excuses aan voor de verwarring
!iezlj heeft laten ontstaan door in het schema 2 x achter
ilkaar in Noord op te laten halen.

BIBLIOTHEEK
zomervakantieopenlngstljden

De Broeker Bibliotheek is tfm 2 September
geopend op

maandag en donderdag van 19.00 - 20.30 uur
zaterdag van 10.30 • 12.30 uur

RECHtSADVIES BURO WATERLAND
donderdag 7 September van 19.30 - 20.30 uur

n de KOSTERIJ, Leeteinde 2, tel. aahmeiden + inl. 403 1513.
Gratis deskundig advies

GEVONDEN
: )ene c^amesfiets met fietstassen, Gazelle, op slot staat op dit
*mentbij het Broekerhuls.

FEESTWEEK2006
Het zit er weer op en zelfs de Freddies hebben de feestweek
van2006 toteen goed eindegebracht, ookal haddenzij hier
donderdagavond nog een hard hoofd in.
De opening ken niet beter beginnen, mooi weer, veel kinderen
en een geweldige presentatie van de 10 teams die ditjaar
meedederi aan de competitie. Zondag bracht Sparta iedereen
op de fietd naar IJburg (leuk!) en naar Tijser (nogteukerl). 's
Middags hadden Frans, Lars en David een e^te fbntein in het
HavenraK gemaakt waarinook nog eens gekiommen moest
worden. En zo ging hptde hele week door, atles was gewoon
leuk vanouderendag totdouanespel en vande klaverjas tothet
kermisspel. Bij eike activiteit wear regen een spelbreker kon
zijn was er opeeris weer epn tent geregeld. Zullen we dat
volgend jaar ook voorde kermisen het vuurwerk proberen of
schijntdan gewoon de zon?
Het Noofdholiands Dagbladdeed eIke dag inwoord en beeld

verslag van onze actlviteiten en afjgelopen maandag (14/8)
hebben zij ditzelfs afgesloten met^n helefptopagina in kieur.
Ook oponzeeigen website kunt u nog steedsfbto's bekijken
en plaatsen.
Zo'n geweldigeweek luktnatuurlijk alleen maar omdat er
iedere keer weer zoveel mensen bereid zijnom met creatieve
ideeSn te komen, te helpen en uit te voeren. Bedankt allemaal!

Bestuur Broeker Gemeenschap

ZOMERAVONDBRIDGE
inde voetbalkantine kunt u Vm vrijdag 25 augustus bridgen. Op

25 augustus zijnde finale wedstrijden
Inschrijven aan de zaal. Aanvang: 20.00 uur.

KOEPERMAN
Vrijdag 1 Septembervierenwe het heuglijke fbit dat de

bridgeclub Koeperman 25 jaar bestaat
Hierbij nodigen we alle leden, oud-teden en andere
beiangstellenden van harte uitom op de receptie, die
gehouden wordt van 17.00 - 20.00 uur in de voetbalkantine van
SDOS, het glas te heffien. Uiteraard Zijn del^rten voor deze
avond reeds geschud en vanaf 20.00 uur kunt u weer proberen
het hoogste percentage te scoren. Bridgersvan harte welkomll

CUD PApiER Havenrakkers
Op 26 augifstira wordter weer OUD PAPIER dpgehaald door
o.b.8. De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wiltu het
Fteplerin doos, (p!astic)zak of goed gebonden, niet in houten
kta^es. tijdlg buiten zetten op de plaats waar u het huisvuil ook
neerzet. Bijvoorbaatdanki!




