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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==

•'8jun-23jul Expositie B.H« T.Lof en J.Hoetmer
17oun Zomeravondbridge Broekerhuis 19.43 u.
I8jun OUD PAPIER
2ljun Onder de Pannen "Huisjes maken"
24jun Zomeravondbridge,Broekerhuis, 19.43 u.
26jun Onder de Pannen Bloemenkinderen optocht
ljul Zomeravondbridge, Broekerhuis 19*43 u.
4jul Spreekuur B en W
Bjul Zomeravondbridge,Broekerhuis, 19.43 u-

lOjul Onder de Pannen Puzzeltocht op Marken
l^jul Zomeravondbridge,Broekerhuis, 19.43 u«
l6jul OUD PAPIER
22jul Zomeravondbridge,Broekerhuis, 19*43 u.
29dul Zomeravondbridge,Broekerhuis, 19-43 u.

5aug Zomeravondbridge,Broekerhuis,19.43 u.
6-l4aug Broeker Feestweek

1.3aug Oudhollandse raarkt
<6aug Zomeravondbridge, finale, Broekerhuis

==VERSCHIJNINGSDATA==^
In verband met de vakantieperiode verschqjnt
de Broeker Gemeenschap op de volgende data:
30juni - 23 juli - 22 augustus en daarna
weer om de l4 dagen. Copie zondag's voor de
»crschijningsdatum inleveren bjj de redactie.

==OUD PAPIER=:=
Zaterdag I8 juni wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Om
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het
andere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
begonnen. Wilt U het papier in doos, zak of
goed gebonden t^jdig buiten zetten? Ook vod-
den worden meegenomen. Bij voorbaat dank.

==BIBLIOTHEEK==
in verband met de vakantie^s van de medewerk

-iters kunt U van Juli tot September geen
"ken meer aanvragen.

==DE HAVENRAKKERS=:=
['He heeft er nog oude lakens-voor ons. We ge-
bruiken ze als decor voor het afscheid van

(^roep 8.
De laatste schooldag staat in het teken van
oude kinderspelen. Wie heeft er hoepels en
oventueel bilckels te leen?

Neemt U over beide zaken contact op met de
heet Kooyman, tel.3048.

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

==:PROEFSAMERING VOLGERMEERPOLDER=^

Tot en met 8 juli a.s. ligt onder meer ter
secretarie van deze gemeente en in de biblic
theek de vergunningsaanvraag voor het ont-
trekken van grondwater in het kader van de
proefsanering in de Volgermeerpolder ter
inzage.Tot die datum kunnen bezwaren worden
ingediend bij de gemeente Amsterdam (deel-
raad Arasterdam-Noord). De bezwaren kunnen
mondeling worden toegelicht tijdens een op
12 juli a.s. om 09-30 uur te houden zitting
in het deelraadsgebouw Amsterdam-Noord, Buik
sloterraeerpiein 126. De zitting zal echter
alleen worden gehouden wanneer v66r vrijdag

telefonisch (020-3495277~of
schrifteiijk hierom wordt gevraagd.

==BROEKER KUNST IN BROEKERHUIS==
Van 18 juni tot 23 juli is het werk te zien
van Jan Hoetmer en opnieuw Titiana Lof.
Opnieuw Titiana omdat 66n van de exposanten
de heer Hoogeveen in het ziekenhuis is op-
genoraen. Wij wensen de heer Hoogeveen van
harte beterschap en bedanken Titiana voor
haar bereidwilligheid, haar werk nog een
periode te laten hangen.
Jan Hoetmer: Hij is acht jaar geleden met
schilderen begonnen en zjjn werk is voor het
eerst in het Broekerhuis te zien. Hij is ge-
boren en getogen Broeker en U zult tussen
zjjn olieverfschilderijen zeker Het Havenrak
met de broekertoren vinden. Jan heeft nooit

les gehad en hij schildert omdat er zoveel
rust vanuit gaat.

==BURGERLIJKB STAND==

geboren

Marit d.v. R.P, van Schravendijk en
C.R.T. Bouwer

Marien z.v. C.J. Tump en J.C. Kooman

ondertrouwd

Andries Snieder en Mirjam Beunder

Dirk de Waart en

Bianca Klasina Sta van Uitert

overleden

Eype, Wirandus Dominions Johannes,
oud 92 jaar, w.v. G. Tromp.

==RODE KRUIS==

De collecte bracht in Broek f 1323--, Zuiderwoude f 267*^^1 Uitdam f l87.35» samen f I98O.
Dank aan alien die een b^jdrage gaven en aan hen die collecteerden. ====




