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AGENDA

7jul Rechtsadviesburo
10jul Catharinastichtlng Tuinconcert FanfareZuiderwoude
10jul IJsclub Land over zand light(10 km)
14Jul OUD PAPIERSoos: Zuidzijde
14t/m 23jul Kerk Zuiderwoude muzikale 10-daagse
21julOUD PAPIER Soos: Noordzijde
23jul t/m 4 sept. Zomervakantie
28jul OUD PAPIERSoos: Zuidzijde
^^^ug OUD PAPIER Soos: Noordzijde

4aug Rechtsadviesburo
11aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
18aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde
25aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

6t/m14aug Broeker Feestweek
13aug Broekermarkt

VERSCHUNlNGSDATA in de zomer
i.v.m. de vakantie van de redactrice en anderen verschijnt de
Broeker Gemeenschap op de volgendedata:
Inleveren copy Verschijningsdag
23juli 28juli
13augustus 18augustus
27 augustus 1 September
en vervolgens weer om de 14 dagen.

OUD PAPIER Havenrakkers

& wordt op 24 September weer OUD PAPIER opgehaald
^or o.b.s. De Havenrakkers.:We beginnen om 9.00 uur. Wilt
u het papierindoos, (plastic)zak ofgoed gebonden, niet in
houten kratjes, tijdig buitenzetten op de plaats waar u het
huisvuil ook neerzet. Bij voorbaat dank!!

RECHTSADVIES BURG WATERLAND
donderdag 4 augustus van 19.30 - 20.30 uur

in de KOSTERIJ, Leeteinde 2,
tel. aanmelden + inl. 403 1513 en 403 8504

Gratis deskundig advies

BIBLIOTHEEK BROEK IN WATERLAND
vakantieopenlngstijden

Week 30,31,32,33:
maandag 25Juti t/m zaterdag 20 augustus

Maandag: gesloten
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 15.00 -17.00 uur
Donderdag: gesloten
Vrijdag: 15.00 -17.00 uur
Zaterdag: gesloten

GEVONDEN

Metalen bootje gevonden van +/- 3 meter lang.
tf. 06-20637332

COMPETITIE FEESTWEEK 2011
Verschillende verenigingen zullen, net als voorgaande jaren,
vermaak elementen organiseren tijdens de feestweek. Ook
voor de jeugd wordt weer het een en ander georganiseerd.
Aan meerdere onderdelen kunnen belangstellenden indivi-
dueel meedoen, maar er kan ook in competitie verband ais
team worden deelgenomen, ploegen, groepen, vrienden, bu-
ren, straten kunnen zich aanmelden( mits er aan onderstaan-
de regels wordtvoldaan. Minimum leeftijd voor de competitie:
16 jaar. Een deelnemer kan slechts voor e6n vereniging/team
uitkomen, een team moet uit tenminste 6 deelnemers bestaan.
Bij aanvang van het eerste competitieelement dienen de na-
men van de deelnemers en aan welk onderdeel zij deelnemen
doorgegeven te zijn.Weinigvoorwaarden, maar door de
Broeker Gemeenschap wordt het z66r op prijs gesteld, dat elk
team zich aan deze regels houdt De herkenbaarheid en pre-
sentatie van het team zai worden beoordeeld en met punten
worden beloond. De competitie bestaat dit jaar uitde volgende
onderdelen: fletstocht - polsstok verspringen - klaverjasdrive
- Wii computer- waterspektakel - talentenshow - kermisspel -
steenwerpen - verrassingselement.

Wijzigingen voorbehoudenll!
Aanmelden voor 15 juli bij: Wouter Jesse, tel. 403 1297 of
Annelies Blank, tel. 403 8845

6 van uw favoriete boeken mee op vakantie?
Geef uw iijstuiterlijk 3 weken voor uw vakantie door aan de
bibliotheek, zijzorgen ervoor dat de vakantietas gevuld wordt
met minimaal 6 van de 10 opgegeven titels. Voor slechts
€ 13^50(niet-leden € 20,-) topabonnement gratis, verzekert u
zich van een vakantie vol leesplezier. U kunt de boeken 6 we
ken meenemen. Oude favorieten of gloedriieuwe titels komen
voor deze service in aanmerking mits verkrijgbaar. U kunt ook
een formulier downloaden via www.bibliotheekwaterland.nl en
via e-mail versturen. U kunt de vakantietas na bestelling bij al-
le tien vestigingen van bibliotheek Waterland afhalen.

HAVENRAKKERS

De kinderen van de Havenrakkers krijgen op 15 juliweer een
geweldig eindfeest.
Hiervoor zijn wij nog op zoek naan borduurgaren, katoen-
draad, klosjes dun elastiek en kralen.
Wie heeft er nog iets liggenen wil ons er blij mee maken?
U kunt het op school afgeven in de keuken bijde hoofdingang.
Alvast bedankt!

VRiJWILLIGERS GEZOCHT

AV Atos organiseert op zondag 4 September de tiende 30 van
Amsterdam Noord. Ditjaar loopt het parcours door Broek in
Waterland en Zuiderwoude. Wij zoeken vrijwilligersvoor het
bemannen van de verzorgingsposten en eventueel als ver-
keersregelaars. De eerste lopers zijn om ca. 11.30 in Broek en
om ca. 11.40 uur In Zuiderwoude, de laatste zullen om ca.
12.10 in Broek in Waterland lopen en om ca. 12.35 uur In
Zuiderwoude. Als dank krijgtu In leder geval een vrlendelijke
blikvan de hardlopers. Wilt u ons een handje helpen, geeft u
zich dan op bij Adri de Vries, tel: 020 4031626/ 06 53553116
of via adri.devries@30vanamsterdamnoord.ni.




