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BROEKER GEMEENSGHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING »DE BROEKER GEMEENSGHAP*'
Inleveren kopij: vrijdag 23.59 uur voorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschljnt 1 x per 14 dagen.

Redactie: Buitenweeren 17,1151 BE, Broek in Wateriand, tel. 020 403 1201 + atsledriiver@zonnet. nl
AGENDA

17aug Broekerhaven; Jeu de Boule bij regen Rummlcub
17aug Zomeravondbridge
20aug EInde schoolvakantle
20aug Biblibtheek weer's middags open
2^ug CUD PAPIER Soos: Noordzljde
; iug Broekerhaven Geen activltelten
24aug Zomeravondbridge
25aug CUD PAPIER Havenrakkers
28aug Verkoop Zonnebloem loten in Broek
29aug Verkoop Zonnebloem loten Zulderwoude
30aug CUD PAPIER Soos: Zuidzljde
30aug Broekerhaven Samen eten
31aug Zomeravondbridge
Slaug Broekerhaven Klaverjassen en Rummicub
2sep Zuiderwouder kerk Concert: Songs of sea and soul
6sep CUD PAPIER Soos: Noordzljde
GsepRechtsadviesburo Wateriand
7sep Zonnebloem opstekertje
8sep Oud Broek Monumentendag + Diaconielunch
9sep Oud Broek Monumentendag
9sep Broeker Kerk Orgelconcert: Wout van Andel
9sep Zulderwoude Pianodorp

13sep OUD PAPIER Soos: Zuidzljde
20sep OUD PAPIER Soos: Noordzljde
29sep OUD PAPIER Havenrakkers

BRIDGE

De Zomeravondbridge wordt gehouden In de Voetbalkantlne
op vrijdag 17 - 24 en 31 augustus. Aanvang: 20.00 uur

BOEKEN

Uw boekenkast veel te vol? U kunt ten alien tijde uw boeken
(geen studieboeken) kwljt op Laan 4. Ten bate van het restau-
ratie- en onderhoudsfonds van de Broeker kerk worden ze In
de kerk verkocht. Info: 403 1494.

BIBLIOTHEEK
De openingsstijden zljn vanaf 20 augustus weer:
maandag en donderdag van 15.00-17.00 en 18.30-20.30 uur

zaterdag 10.30 12.30 uur
Recitflcatie website en e- mail. Onderstaand het julste:
www.bibliotheekwaterland.nl

broekinwaterland@bibliQtheekwaterland.nl

CURSUS FRANS
In sept./okt. starten er weer cursussen Frans In Broek In Wa
teriand. Beginners, gevbrderden, opfriscursus, prlv6-les. Bel

voor informatie of niveau-test: Theresa Dekker, 020-403 3334.

FEESTWEEK 2007
Na een week feesten Is het dan echt weer voorbij. En zowaar
een hele week zbnder ook maar een spaQe regen.
De eerste dag op het voetbalterrein leverde meteen al prachti-
ge foto's op, de brandweer als clowns met grote trossen bal-
lonneni Maar ook de andere 7 teams hadden veel werk verzet
om meteen de eerste dag een veipletterende Indruk te maken
op de jury. En de jury nam zljntaak serieus; overal zag je jury-
leden met leitjes om de nek rondlopen.
Peter &Gerko hebben op heel veel momenten weer gezorgd
voor een perfecte muzlkateondersteunlng. En evengoed zag
Gerko dan nog kans om op de meest onmogelljke momenten
de foto-website weer bij te werken, zodat we alle foto's van de
feestweek met elkaar kunnen deleh. Via
www.debroekeraemeenschaD.nl kunt u doorkllkken naar zljn
websiteom nog even na te genieten. Wanneer u dat doet hqe-
ven wlj hierookverder niets meer te noemen; alle moplerno-
menten zljn dear vastgelegdl.
Dan Is er alleen nog eeri bedankje op zljnplaats voor al die
mensen die pp wat voor manier dan ook geholpen hebben aan
het tot stand komen en de ultvoerihg van onze Broeker feest
week. BEDANKT ALLEMAAL!

P.S. in de loop van de week ontstonden er spbntaan leuke
contacten tussen de ploegen, met als hoogtepunt de optredens
vande Pantalonl's, de 3trayCaddy's en de Countreys, tijdens
de markt. Geweldig.

VERLOREN
Zaterdag na de Land-bver-Zand heb ikergens tussen het
Kerkplein en de Wagengouw de 2 riog ongeopende envelop-
pen met daarop: "derde plaats heren" en "eerste Broeker" ver-
loren. Hoewel dat verllesnatuurlljk nietopweegttegen de vol-
doenlng van die klassering, had Ik dat geld tbch goed kunnen
gebrulken In de sfeer van de Freddies, zai Ik maar zeggen: Zljn
er nog eeriljke vinders? Bbudewijn Blakborn, tel. 4033175

AMNESTY actle op de Oudhollandse markt:
Namens de werkgroep van Amnesty IntemationalBroek wil Ik
graag iedereen die onze actie tegen discrimlnatie in Europe
heeft gesteund bedanken. We hebben dit jaar weer meer
handtekenlngen verzameld dan vorigjaar. In lotaal waren het
er 395, waarvan 206 voor seksuele minderheden inTurklje en
189 voorvrouwelljk slachtoffers van mishandeling In Spanje.

FITNESS
Bedankt Broekergemeenschap en andere vrijwllligers voor de
weer geslaagde feestweek, maar nu is het weer tijd om te gaan
tralnen:Pilates, M & B, cardlofltness bij Rob de Baat.
Kljk op www.robdebaat.nl of bel 4033389




