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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

inleveren kopij: vrijdag 23.59 uurvoorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschljnt 1 x per 14 dagen.
Redactie: Bultenweeren 17, 1151 BE, Broek in Waterland, tel. 020 403 1201 + atsiedriiver@zonnet.nl

AGENDA

lljul Broekerhaven Sjoelen
17jul CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
ISjul Broekerhaven Kienen
24jul ODD PAPIER Soos: Noordzijde
24iijJ Broekerhaven Samen eten om 16.00 uur

Broekerhaven Klaverjassen en Rummicub
31jul ODD PAPIER Soos: Zuidzijde
laug Broekerhaven Samen Koersballen
3aug Broekerkerk Orgelconcert Frans Koning
7aug DUD PAPIER Soos: Noordzijde
7aug Rechtsadviesburo
Saug Broekerhaven: Sjoelen

9t/m17aug Broeker Feestweek
14aug CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
15aug Broekerhaven: Kermis kienen
21aug CUD PAPIER Soos: Noordzijde
22aug Broekerhaven: Geen actlvitieten
28aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
28aug Broekerhaven: Samen eten
29aug Broekerhaven: Klaverjassen en Rummicub
Isep Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis

VERSCHIJNINGSDATA BROEKER GEMEENSCHAP
de vakantie van de redactrice en anderen verschljnt de

Broeker Gemeenschap op de volgende data:
31 jull - 14 augustus

en daarna weer gewoon om de 14 dagen.

RECHTSADVIES BURG WATERLAND

donderdag 7 augustus! van 19.30 - 20.30 uur
in de KOSTERIJ, Leeteinde 2,

tel. aanmelden + inl. 403 1513 of 403 8504.

Gratis deskundig advies

DORPSRAAD

De volgende Openbare Vergadering van de Dorpsraad in het
Broeker Huis is op maandag 1 September.

THEETUIN 'TEINDE

Theetuin en Theeschenkerij is vanaf vrijdag 18 jull weer geo-
pend voor een heerlljke lunch, ambachtelijke huisgemaakte
taarten en natuurlljke onze zelfgemaakte high tea. En zijn voor
u de werkzaamheden ook weer begonnen. Geopend vrijdag en
zaterdag vanaf 12.00-17.00 uur en zondag vanaf 10.00-17.00
uur.

OUDERENVAKANTIECLUB BROEK IN WATERLAND
We gaan van 30 augustus tot 6 September een week naar Val-
kenburg met vakantie. Er zijn nog een paar plaatsen over. Als
u nog interesse heeft om deze week samen met ons vakantie
te gaan vieren dan kan dat. De kosten van deze week, vol
pension, zijn € 425,-- p.p. voor een tweepersoonskamer, voor
een eenpersoonskamer komter€ 50,— bij. We gaan mooie uit-
stapjes maken en gezellige avondjes beleven. Als u denkt, dat
lijkt me wel wat, be! dan met Rins 403 1945, Ans, 403 1715 of
Janny 403 1598,

NIEUWSBERICHT

NIeuw in Broek in Waterland VISAGIESALON MUSTA «>
NOITA. U kunt bij mi] terecht voor Visagie / Hairstyling / Gri-

meren / en knippen. Gespecialiseerd in bruidsmake-up - to-
neel/theater - dag en avond make-up, gala-avonden - kleurad-
vies - epileren - en alle andere gelegenheden. Mijn make-uplijn
is van Make-up Studio, ook verkoop van deze productlijn. Dit
merk is gekozen omdat het hypo-allergeen is en op ons men-
sen is getest dus niet op de dieren. De salon is gevestigd op
Wagengouw 82 en is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van
9.00uurtot 16.30uurtel. 0204038641 en 0649604517...u kunt
dan alles vragen!!!!! IKWERK ALLEEN OP AFSPRAAK.
Vriendelijke Groeten en tot spoedig Dina Boot...

VAKANTIETAS

6 van uw favoriete boeken mee op vakantie?
Geef uw lijst uiterlijk 3 weken voor uw vakantie door aan de bi-
biiotheek. De vakantietas wordt gevuld met minimaal 6 van de
10 opgegeven titels. Voor slechts € 12,- (niet-leden € 16,-)
verzekert u zich van een vakantie vol leesplezier. U kunt de
boeken 6 weken meenemen. Elk door u gewenst boek / jeugd-
boek komtvoor deze service in aanmerking mits verkrijgbaar
bij de bibliotheken en/of boekhandels. U kunt ook een formulier
downloaden via www.bibliotheekwaterland.nl en via e-mail
versturen. U kunt de vakantietas na bestelling bijalle tien ves-
tigingen van bibliotheek Waterland afhalen.

SKELTER VERMIST

In de nacht van zaterdag 14 juni is voor onze deur onze skel
ter gestolen. Goggetuigen hebben er 3 jongens op zien weg ri-
jden. De aanhanger is terug gevonden op de Parallelweg,
maar na een lange zoektocht ontbreekt van onze skelter ieder
spoor. De skelter is blauw met 2 rode zitjes en het zwarte ket-
tingslot hangt waarschijniijk nog aan de voorkant.
We missen de skelter heel erg want we speelden er iedere dag
met onze geheime club mee! Neb je iets gezien? Laat het ons
dan weten. Alle tips zijn welkom.
Beloning: 1 slagroomtaart en 1 Euro.
Bram en Rik van Tiggelen Kerkplein 6




