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Inleveren kopij: vrijdag 23.59 uur voorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschijnt 1 x per14dagen.
Redactie: Buitenweeren 17.1151 BE, Broek in Wateriand, tel. 020403 1201 + atsiedrilver@zonnetnl

www.debroekeroemeenschap.nl Bankrekening: 310713579

AGENDA

t/m 21aug Exposlte Atelier EliyKoot
4aug ODD PAPIERSoos: Noordzijde
4aug Rechtsadviesburo

6t/m14aug Breaker Feestweek (zle feestweekboekje)
13aug Broekermarkt
11aug OUD PAPIER Soos: Zuldzijde
12aug St.DOB Kermiskien, De Draai33
18aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde

^aug OUD PAPIER Soos: Zuidzljde
isep OUD PAPIER Soos: Noordzijde

VERSCHIJNINGSDATA in de zomer

l.v.m. de vakantie van de redactrice en anderen verschijnt de
Broeker Gemeenschap op de volgende data:
Inleveren copy Verschijningsdag
13 augustus 18 augustus
27 augustus 1 September
en vervolgens weer om de 14 dagen.

RECHTSADVIES BURO 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
vakantleopenlngstijden

^ Week 30,31,32,33:
maandag 25Juli 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

Gevonden vrijdagochtend 1juli een Gazelle herenfiets tegen
het hekvan Dorpsstiaat 14.Voor Informatie 06-33988529.

Begin juli een bril met paars montuur gevonden bij de huisart-
senpraktijk aan de Vennen. Bij de balie op te haten.

Gevonden bij't Winkeltje aan hetZuideinde een sleutelbos
met 3 sieutels.

COLLECTE EPILEPSIEFONDS
De opbrengst van de collecte voor het Epilepslefonds bedroe
in Zuiderwoude € 265,23 en in Broek€ 846,72. Een ieder har-
telijk dank voor hulpen gift.

HANDTAMMESCHARRELKUIKENS
Wlj zoeken eengoed thuis voor onze leuke handtamme schar-
relkuikens. Indien u interesse heeft graag reactie via jne:
ketaimonkev.demon.ni

BIBLIOTHEEK BROEK IN WATERLAND
6 van uw favoriete boeken mee op vakantie?

Geef uw lijstuiterlijk 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. Gude favoneten of gloednieuwe 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 ai-
le tien vestigingen van bibliotheekWateriand afhalen.

Tandartspraktijk BMH Bloemers
ISVERHUISD:

DE DRAAI 25,1151 CD, BROEK INWATERLAND,
T 020-4033640, www.waterlandsetandartsen.nl.

Tandarts Daphne Nellensteijn heeft zich gevestigd op boven-
staand adres. Nieuwe patiSnten zijn welkom.

BROEKER BRIDGE CLUB
Broeker Feestweek 2011

Op woensdagavond 10 augpstus organiseert de BroekerBrid
ge Clubzoals gewoonlljk de Feestweek Bridge Drive in het
Broekerhuis. We spelen om een zeer riant prijzen pakket III
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. -»
Er wordt top-integraal gespeeld.
Hetinschrijfgeld bedraagt €.10,- per paar, te voldoen aande
zaal bij binnenkomst. De inschrijving sluit bij 40 paren.
inschrijving het liefstper e-mailtot uiterlijk Maandag 8 Augus
tus : broekbridae@hotmail.com. Heeft U geen e-mail dan tele-
fbnisch: Leo v.d. Voort: 020-4033368 of Henhy van Velzen
020-4031928

KERMISKIEN

Vrijdag 12 augustus om 14 uur in het wijksteunpunt;
De Draai 33, georganiseerd door de Stichting Dienstveriening

Ouderen Broek in Wateriand.

Komgezeilig kienen onder het genot van oliebollen,
koffie/thee en een drankje.

GETUIGEN GEZOCHT

incident tussen 3 jongens (11 jaar oud) en autombbilist
plaats: brug Heilingweg, Broek in Wateriand
tijdstip: afgelopen vrijdagavond 15 julicirca 21.45 uur
aile informatie welkom, tel: 06 27 33 27 37

JARIG

Voor iedereen die de heer Leegwater een kaartje wil sturen.
De heerC. Leegwaterwordtwoensdag 27 juli a.s. 85 jaar. Zijn
adres is Evean Verpleeghuis :"NoordseBalk", Krommenieer-
weg 181,1521 HG Wormerveer.
Gon Blakbom, Tijdelijke bewoner van het huis van Leegwater.

STREETDANCESTREETDANCESTREETDANCE
Na de zomer starten we met de streetdance les op maan-^
dagmiddag van 15.15 tot 16.15 uur. Kom lekkerdansen op
coole muziek. Jongens en meisjes vanaf 7 jaar, geef je op!
Erzijn nog enkele plekkenvrij. Belvooreen gratis proefles!
Carol, 4038171




