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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP

Inleveren kopij: vrijdag 23.59 uur voorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschijnt 1 x per 14 dagen.
Redactie: Buitenweeren 17,1151 BE, Broek in Wateriand, tel. 020 403 1201 + atsiedriiver@zonnet.nl

www.debroekeraemeenschap.nI Bankrekening: 310713579

AGENDA

6jun NUT bfjzondere ledenvergadering20.00 uur BroekerHuis
6jun DRAAI33: KofRedrinken en computers
6jun Spiiitueel Cafe
7jun Herhallngscursus AED Burgers
8jun BroekerKerk: Joseph Haydn- DieSchSpfung
9jun Stadsverllchting

10t/m15jun Collecte Nederlandse Rode Kruis
13jun OUDPAPIERSoos: Zuidzijde
13jun DRAAI 33: KofRedrinken o.a. sjoelen e* computers
13junWonenPlus een barbecue als afsluting
17t/m22jun ColiecteANGO gehandicapten organisatie
18jun Nieuwe BLS/AED cursus
19jun Nieuwcursus Kinder Reanimatie
20jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde
20jun DRAAI 33: KofRedrinken o.a. sjoelen en computers
24t/m29jun Collecte Maag, Lever, Darm Stichting
24t/m27Jun Avondvierdaagse
25t/m28 Jun Senioren Vierdaagse
27Jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
27jun DRAAI 33: KofRedrinken o.a. sjoelen en computers
29jun OUD PAPIER Havenrakkers
29/30jun Wateriand Kerkenland
29jun Het Broeker Huis Pubquiz

ljul Dorpsraad in Het BroekerHuisom 20.00 uur
4jul OUD PAPIER Soos: Noordzijde
4jul DRAAI 33: KofRedrinken o.a. sjoelen en computers
4jul Rechtsadviesburo
7jul Zuiderwoude Pastorie tuinconcertFanfare Zuiderwoude

1ljul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
1ljul DRAAI 33: KofRedrinken sjoelen en computers
14jul Stadsverlichting
3 t/m 11 aug FEESTWEEK
lOaug Broekermarkt op Kerkplein en langs het Havenrak

VERSCHIJNINGSDATA in de zomer

i.v.m. de vakantie van de redactrice en anderen verschijnt de Broeker
Gemeenschap op de volgende data:
Inleveren copy Verschijningsdatum
28juni 4juli
19juii 25juil
9 augustus 15 augustus

en vervolgens weer om de 14 dagen.

RECHTSADVIES BURG WATERLAND
donderdag 6 juni en 4 jull van 19.30 - 20.30 uur

in de KOSTERIJ, Leeteinde 2,
tel. aanmelden + inl. 403 1513 en 403 1617

Gratis deskundig advies

OUD PAPIER Havenrakkers

Op zaterdag 29 juni wordt er weer OUD PAPIERopgehaald door
o.b.s. De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wilt u het papier
in doos, (plastic)zak of goed gebonden, niet in houten kratjes, tijdig
buiten zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neerzet. Bij voor-
baat dank!!

VERLOREN

Een gouden slavenband, eind maart, plaats onbekend, zou in het
dorp kunnen zijn, of rond de Erven. 403 1716.

SPIRITUEEL CAFE BROEK

Geluk of Gelijk?
Wilje gelijk krijgen of gelukkig worden?
Gelijkwillen hebben staat vaak je geluk in de weg....
Saskia Teppema, coach met een indrukwekkende staat van dienst,
heeft een werkwijze ontwikkeld die je kunt praktiseren om niet te blij-
ven haken Inje gelijk. "Het is net als met zwemmen of schaatsen,"
zegt ze. "Gelukkigworden leer je door lets te snappen en daar ver
volgens mee te oetenen." Angst loslaten en met liefde leven, daar
gaat het om. Ze vertelt er graag over in het Spiiitueel CafS in Broek In
Wateriand op 6 juni. Info: www.saskiateppema.nl
Spiritueel Cafe Broek, donderdag 6 juni, 20.00-22.00 uur. Toegang
vrij; na afloop kun je een bijdrage geven naarwens.

WONEN PLUS

Op donderdag 13 Juni hebben we een BBQ voor 10,- p.p. op het ter
ras van Jesse (evt bij heel siecht weer uitwijken naar De Draai).
Geef u op bij ons Servicepunt 0299-650480. Staat u al op lijst en u
bent verhinderd, dan dient u zich af te melden.

AVONDVIERDAAGSE 5 en 10 km.

Hebt u de inschrijving gemist dan is er nog een tweede kans. Deze>is
t/m zaterdag 9 juni (daarna kunnen we geen medailles meer bestel-
ien) in de winkel van Ploeger en bij Tatia Englebert, Westweer 1.
Bij aanmelding wordt gevraagd: naam, geboortedatum, de hoeveei-
ste keer er wordt gelopen en weike afstand 5 of 10 km, ook Is het
handig als u uw wande{boekje(indien in uw bezit) inlevert. De 5 km.
mag gelopen worden door iedereen van 4 jaar e.o. De 10 km door ie-
dereen van 9 jaar e.o. Uiteraard kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar
alleen onder begeleiding van een volwassene deelnemen, zij kun
nen zich individueel of in kleine groepjes aanmelden met venmelding
van de verantwoordelijke volwassene. Leerlingen van groep 8 mogen
zelfstandig iopen. Inschiij^eld; € 6,50 voor alle deelnemers. Bij in
schrijving te voldoen. info bij:Tatia Englebert 403-3530.

WATERLANDSE SENIOREN VIERDAAGSE

25 t/m 28 juni vanaf 14.30 uur
Met de onmisbare hulp van sponsors, vrijwiiiigersen verzorgers or-
ganiseert het samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Wateriand
een jaarlljkse route van 2 d 3 km door 4 kemen met pauze voor een
kopje koffie of thee, (verzameipunten en tijden worden nader aange-
geven).. Prijs per deeinemer € 7,50 (begeleider/duwer gratis). Opge-
ven totuiteilijk 1juni. Voor Broek in Wateriand bij: Simonet Utrera,
403 1696; b.g.g. A. Drijver 403 1201.

Deelname staat open voor alle Senioren in de gemeente Wateriand

PUBQUIZ In Het Broeker Huis

Zaterdag 29 juni organiseert Het Broeker Huis weer een Pubquiz!!
Teams bestaande uit maximaal zes personen zullen worden onder-
worpen aan de meest uiteenlopende vragen, van verraderiijk simpei
tot belachelijk moeilijk. Gebruik van mobiele telefoons e.d. is uiter
aard ten strengste verboden...! Het winnende team zai zijn inmiddels
ongetwijfeld Rink opgelopen drankrekening kwijtgescholden krijgen.
Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.30 uur. Aanmelden kan tot donder
dag 27 juni via 020-4031314. Let op, vol = volH

GEVONDEN

Op het Nieuwiand, een mobiele telefoon, om te openen puckcode
nodig. Inl. 403 1201.




