
4 Juni 1987 no,952

/XU:

UimAM • ill

ORjGAAN van DE STICHTING jyB BROEKER GEMEENSCHAP"
Secretariaat Stichting "De Broeker Redactieadres mededelingenblad;
Gemeenschap", mevr. B* Blufpand-Sinot, Mevr. A. Drijver-Hoogland,
De Draai 38, tel, 3120, > Buitenweeren I7? tel. 1201,

==AGENDA==

5.iun Jeugd doet Leven, concert te Uitdam
5^^ Bridgen, Koeperman zomerdrive

6-7^n SDOB Jeugdtournooi C-junioren
8-21jun Collecte Prins Bernhard Fonds
12jun Bridgen Koeperman zomerdrive
l4jun Recreatiever. judo clubkampioenschap
l6jun Raadsvergadering
l6-19jun Avondvierdaagse
18-27jun Theaterspektakel Neeltje Pater
I9jun Bridgen, Koeperman zomerdrive
20jun OUD PAPIER
21jun Fanfare Zuiderwoude uitwisseling
26jun Bridgen Koeprman zomerdrive
27jun Fanfare Zuiderwoude Concert
3jul Bridgen Koeperman zomerdrive
6jui Spreekuur B en W"

lOjul Bridgen Koeperman zomerdrive
17jul Bridgen Koeperman zomerdrive
2^jul Bridgen Koeperman zomerdrive
31iy. Bridgen Koeperman zomerdrive

Spreekuur B en W
8-l6aug"Broeker Feestweek

21aug Bridgen Koeperman finale zomerdrive

==VERSGHIJNINGSDATA==
In verband met de vakantietijd komt de Broe
ker Gemeenschap op de volgende data uit;
18 juni - 16 juli - 13 augustus en daarna
weer om de 1^ dagen. U dient de copy de zon-
dag voor de verschijningsdatum in te leveren.

==CONCERT JEUGD DOET LEVEN== ^
Als U vrijdagavond 5 juni een rondje gaat
fietsen, ga dan langs de Scheepskameel in
Uitdam,waar fanfare orkest Jeugd doet Leven
een concert geeft op het terras om 19-30 uur
U kunt dan bij mooi weer genieten van de
klanken van het orkest. Bij slecht weer spe-
len we gewoon binnen. Tot ziens in Uitdam!M

==COLLECTE==

De collecte t.b.v. het Nederlandse Astma

Fonds heeft in het dorp Broek in Waterland
f 1357*93 opgebracht. ledereen die hieraan
heeft meegewerkt, hartelijk dank.

==SCHOONMAAKHULP==

Het Broekerhuis zoekt een schoonmaakhulp
voor 6 a 8 uur per week in overleg. Melden
bij J. Spaan, tel. 131^• ==:==^

±±BROEKER KUNST IN BROEKER HUIS==

Van 7 juni t/m b augustus is er tijdens de
aktiviteiten van het Broeker Huis, het werk
van Anja Roth en Gd Appel-Kerssies te zien.
Van Anja_^Roth zijn er kantkloswerkjes en ge-
breidi""kraien te bewonderen (tentoongeste3-d).
Het kantklossen leerde ze van Gobi Slagt en
kralen breien heeft ze zichzelf aangeleerdc
Anja vindt handwerken fantastisch, Toen ze
klein was maakte ze poppekleertjes en nu
maakt ze haar eigen kleren "Als je die kant-
kloswerkj^es ziet, lijkt het zo simpel maar er
gaat ontzettend veel tijd in zitten"« "Voor
deze tentoonstelling heb ik me suf gewerkt,
leuk hoor, maar het kantklossen gaat nu even
de kast in tpt na de vakantie".
G6 Appel-Kerssies tekende als kind al veel
en~graagr"Het""ieek haar "het einde" om net zo
te kunnen schilderen als haar 00m, die kunst-
schilder was.. Nadat de kinderen uit huis wa-

ren en zij meer tijd voor zich zelf kreeg,
pakte zij potlood of kwast.weer op en volgt
sinds vijf jaar een tekencursus in Purmerend^
Zij vindt het heerlijk om te tekenen en te
schilderen, maar vindt haar eigen werk nooit
goed genoeg.

=:=FANFAREGORPS ZUIDERWOUDE.==
Op zaterdag 27 juni a.s. om 20,00 uur zal,
wanneer de weersomstandigheden dat toelaten
een gezamenlijk openluchtconcert ivorden ge-
geven bij het DorpsHuis~ti"ZuIderwoude. Aan
dit concert werken mee: Ilpendams Fanfare,
Zeevangs Fanfare en Fanfarecorps Zuiderwoude.
Mochten de weersomstandigheden het verhinder^
en om buiten te musiceren, dan zal het con
cert plaatsvinden in het- Dorpshuis te Zuider
woude op hetzelfde tijdstip. Na afloop van
dit concert BAL na.

Harmonie Muziek en Vrienc.

schap te Riel NB7''5p''zondag"'21~juni"a7s7~zai'
het FanfarecorpxS Zuiderwoude een uitwisseling
concert hebben, met de Harmonie Muziek en
Vriendschap te Riel NB, Gemeente Alphen en
Riel, N.B., waar ex-wethouder H.W.M# Krijgs-
man thans burgeraeester is. Een gezelschap vai
+ 70 personen zal de reis naar Riel meeraaken.

==BIBLIQTHEEK==

Maandag 8 juni, tweede Pinksterdag is de
bibliotheek gesloten, ::===.-




