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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING BROBKER GEMEENSCHAP" •

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.
7^" ==AGENI)A==

t/ml6aug Broeker Feestweek
15aug Bejaardensoos verkoop bij Goedmaat
20aug VVD fractie vergadering
2laug Voorhaak: invitatieavond dansschool
2laug Bridgen Koeperman finale zomerdrive

22^JJg)35orpsfeest in Uitdara
2^aug-6sep Collecte Kon.Wilhelminafonds
23aug S.D.O.B.-l ^ Marken-1
29aug Sparta gyraver. Open dag

5sep Sparta Strandwandeling
5sep Bibliotheek Landelijke bibliotheekdag
7sep Spreekuur B en W

l^-20sep Collecte Prinses Beatrixfonds
2^sep VVD fraktie vergadering
21-27sep Collecte Nierstichting

J
==E.H.B.O.==

Qok dit jaar organiseert de EHBO-ver. Broek
in Waterland de curs.us "Eerste Hulp Bij On-
gelukken", met als afsluiting het erkende
E.H.B.C./diploma. De cursusduur is + 17 les-
avonden. De curusus zal worden gehouden in
de Leerkamer, Kerkplein te Broek. De eerste
les is op dinsdagavond 8 September a.s. om
20.00 uur. U kunt zich aanraelden bij onder-
staande personen; Jose van Meerveld, tel.
1317 of Joke Regeling, tel. 1973•

==:SDOB"NIEUWS==

Op dinsdag 25 augustus a.s. speelt SDOB 1
(zondag) in het kader van de K.N.V.B. beker-
wedstrijden tegen Marken 1. De aanvang van
deze interessante krachtmeting is (onder
voorbehoud) half 7o Let op de aanplakbiljet
ten. Van bondswege is vastgesteld dat zowel
leden als donateurs voor bekerwedstrijden
entree moeten betalen. ( / 2.,50 p.p.)

=:=SPAANSE LES==

Spaanse les voor beginners en gevorderden.
Bel voor informatie: Marion Boon - I308.

==NAAILES==

Wij beginnen weer met naailes. Eventueel 00.
voor verstelwerk. Bij Jos^ de Vries - 1626.

Redactie adres mededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==GYMVER. SPARTA== '

In de wo-ek van 17 augustus beginnen alle
gymlessen weer! Voor de lestijden en/of
inlichtingen kunt u kontakt opnemen met
Gr§ Meijer, tel. 19^3 of Anja Velzel - 1777®

Stranwandeling.Er zijn nog enkele plaatsen
vrij~In~de""bus voor onze strandwandeling op
zaterdag 5 September a.s. Heeft U zin om
5 - 10 of 15 km te wandelen door duinen en
langs het strand, bel dan zo vlug mogelijk
Gr§ Meijer, tel. 1983*

Open dag!Zaterdag 29 augustus nodigen wij U
ult^om naar de gymzaal aan het Nieuwland te
komen. Tussen 11.00 - 13*30 uur zijn er
verschillende demonstraties van onze leden,
een warming up etc. Kom langs en o.vertuig
uzelf dat bewegen, sporten, trimmen, gymen
gezond maar 00k gezellig/leuk kan zijn!I

=:=EXPOSITIE BROEKERHUIS==:

Van 23 augustus t/ra 2 oktober is er werk van
J. Roelofs en Brigitte den Hartoog in het
Broeker Huis te zien.
Een schilderdoos als verjaardagscadeau van
z'n kinderen en de stii^iulans van de schilde-
res Catharina E. Wassink hebben hem +20^
jaar geleden tot schilderen gebracht. Hij
leerde Broek kennen door een vakantie in het
huis van zijn kinderen, Begeesterd door, de
sfeer van Broek en de eenheid en zorg voor
traditie die de kern uitstraalt, kv/am Jac.
Roelofs tot het schilderen van dorpsgezi5»hte

Brigitte den Hartoog is in het dagelijks le-
ven wv;rkzaam als groepsleider bij de friang--
el (Socio-therapeutisch instituut). "Schil
deren is voor mij ontspauning en creativitei
zegt ze"Ik voel me het meest verwant met
eigentijdse kunstenaars; en ra'n olieverf
schilderijen zijn dan 00k modern - figura-
tief en abstract." Ze is amateurschilderes
maar zou in de toekomst graag professioneel
willen worden en volgt daarom lessen bij
Agaath Koers. De verbouwde garage van haar
huis in Middelie wordt binnenkort haar ate
lier. Op zondag 23 augustus zal Brigitte van
12,00 - 18.00 uur in het Broeker Huis zelf
aanwezig zijn.




