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AGENDA
t/m 21aug Exposite Atelier Elly Koot
18aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde
25aug OUD PAPIER Soos; Zuidzijde

Isep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
Isep Rechtsadvlesburo

3/4sep Catharlna Stichting Exposltie Carollen Broersen .
4sep Catharlna Stichting Koffieconcert; Otto Dethmers

5-10sep Collecte kankerbestrijding
f^ep Dorpsraadvergadering in Met Broeker Huis 20.00 uur

.^sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
11-17sep Collecte Prinses Beatrix Fonds
11sep Catharlna Stichting Zuiderwoude Pianodorp
15sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
16sep SRV De Draai; Sjoelen
19-24sep Collecte Nierstichting Nederland
22sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
22sep Samen eten in Het Broeker Huis
23sep Opening Wijksteunpunt, De Draai 33
24sep OUD PAPIER Havenrakkers
26sep-1okt Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten
29sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
30sep SRV De Draai: Kienen

2okt Catharina Stichting; Koffieconcert Markermannenkoor
3 - 8okt Collecte Dierenbescherming
6okt Rechtsadvlesburo

VERSCHIJNINGSDATA in de zomer
i.v.m. de vakantie van de redactrice en anderen verschijnt de
/^eker Gemeenschap op de volgende data:
Inieverencopy Verschijningsdag
27 augustus 1 September
en vervolgens weer om de 14 dagen.

RECHTSADVIES BURO WATERLAND

donderdag 1 September van 19.30 - 20.30 uur
in de KOSTERIJ, Leeteinde 2.

tel. aanmelden inl. 403 1513 en 403 8504

Gratis deskundig advies

NEELTJE PATER

De Stichting Theatergezelschap Neeltje Pater is voor haar
komende productie, het eerste weekeind van juni 2012
(met een mogelijke uitloop van een week) op zoek naar onge-
veer 10 enthousiaste Broekers tussen de 18 en 25 jaar
voor een rol(letje) in het nieuwe stuk van de hand van Henk
John. Graag contact opnemen met hmiohn@Dlanet.nl.

WIJKSTEUNPUNT BROEK IN WATERLAND

Bedenk een naam en win een ijstaart
Wijksteunpunt Broek in Waterland klinkt zo saai en is een erg lange
naam. Graag ontvangen wij ideeen van u/jullie. Per mail; atsiedrii-
ver@zonnet.nl of Buitenweeren 17. U kunt nog inzenden tot 1 Sep
tember. De nieuwe naam wordt bekend gemaakt op de offidSle ope
ning op 23 September 2011.

FEESTWEEK2011
Het zit er wear op en ondanks het gegeven dat deze feest-
week zo vroeg in de vakantie viel en de grote hoeveelheden
regen die we over ons heen hebben gekregen hebben we een
mooie week gehad.
Acht teams, waarvan het team van de Freddies de welver-
diende winnaars waren, hebben zich de afgelopen week met
hart &ziel ingezet en de feestweek kleurgegeven. De kin-
deren die niet op vakantie waren, maar hun vakantie op het
dorp vierden hebben volop mee gedaan aan de verschillende
activiteiten op het water, levend stratego en het kermisspel.
De kermis, de competitieonderdelen, de donderdagavond op
het plein en last but not least de zaterdag met de markt en de
land over zand, soms met een heel kiein zonnetje, vaker met
de nodige buien toch was het allemaal gezelligl
Het bestuur van de Broeker Gemeenschap wil graag ai die
feestende, gezellige, hardwerkende vrijwilligers bedanken die
er allemaal met elkaar voor hebben gezorgd dat we weer een
geweldige WEEK hebben gehad.
Dank jullie well

UITSLAG COMPETITIE
1. De Freddies 75 punten
2. Alles of Nix 63 punten
3. De Tijgers 55 punten
4. Bloody Broek 54 punten
5. Droomweer 52 punten
6. The B-team 48 punten
7. Waar is Wally? 44 punten
8. Gammel 38 punten

NIEUW SEiZOEN CAPELLA BROECK
KamerkoorCappella Broeck o.l.v. Arjan van Dijk begint weer
aan een nieuw koorseizoen. Een repertoire met nieuwe lie-
deren biedt nieuwe kansen nieuwe leden? Versterking bij
de vier stemsoorten, vooral bij de tenoren, is weikom. Kom ge-
rust vrijblijvend een keertje kijken/luisteren. De repetities zijn
^n Xper 2 weken op dinsdagavond om 20.00 uur in de Broe
ker kerk. De eerstvolgende repetitie is op dinsdag 30 augus
tus. Zie voor meer infoonze website: www.cappella-
broeck.magix.net/public/.

MS FONDS ZOEKT 5 VRIJWILLIGERS
"Erzijn 5 collectanten, maar dat is niet genoeg om bij iedere
voordeur aan te bellen. Eigenlijk zijn 10 collectanten nodig",
zegt Patricia NIcol, coordinator van de plaatselijke collecte.
MultipleSclerose (MS) is een chronische ziekte van het cen-
trale zenuwstelsel en geen spierziekte zoals veel mensen
denken. Men weet nog niet hoe Multiple Sclerose ontstaat er
is nog geen genezing mogetijk. Er is nog heel veel onderzoek
en dus geld nodig. De MS collecte is van 21 t/m 26 november.
Je kunt zelf bepalen op weike avond je collecteert en kunt
aangeven waar je het liefst wiltcollecteren. Meld je aan bij Pa
tricia Nicol: oatricianicoH8@amail.com of www.mscollecte.nl




