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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
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33ul-3sep ;J« Beets en J.^gemsuin
:9jul Zomeravondbridge, Broekerhuls«19•^^5 u
iaug Spreekutir B en W
5aug Zomeravondbridge ^Broekerhttis519*^5 u»'
6-l5aug Sroeker Feestweek
3aug Oudbollandse markt
i6aug Zomeravondbridge;finaleI Brokerhuis
>^aug<-llsep Collecte K6n*Wilbelmina foa^
$sep Spreekunr Ben W
.2«X8sep Collecte Thuisfronten '
.9sep NUT Ledenvergadering
.9-25sep Collecte Prinses Beatrixfonds
!^sep Sparta Strandwandeling
i6sep-2ckt Collecte Nierstichting

rsr=VE5SCHIJNINGSDATAgg

In. verband met de vakantieperiode versch^jnt
ie Broeker Gemeenscbap op de volgende data;
13 augusttts en daarjia weer om de l4 dagen.
.opie zondag's voor de verschijningsdatum
..ileveren bij de redactie.

sgFEESTWFSKBOEKJEsg

^fip-enen die om de een of andere reden geen
Teestweekboekje bebben ontvangen, kuxmen er 1

afbalen op bet gemeentebuis, Kerkplein bj

agSPREEKUURgg j
lat maandelijks spreekuur van B en Wis op \
I augustus a.s. om 19.00 uur, De Brven 2.
ritting heeft deae keer de beer Kingma.

• ssasas

r c=GYMVER> SPARTAgg ' ^

2ondag 7 augustus zal de jaarlijkse fiets"'
hocbt weer worden gebouden* U kunt tttssen
\.00 en 11«30 uur starten in bet Broeker- •
uis om 25 - ^ of 60 km te fietsen. We

aebben weer een leuke route uitgezet en re-
kenen due op uw komst IUI j. 1.
Noteert U alvast in uw agenda; 2* September

strandwandeling.
. .sswsa:

~««y]R!Pl^STa;as

/ermist een zwarte kat met 1 slecbt cog®
^nik in de staairt en een blauw bandje om. •

Molengouw ^6, tel. 3217.
ils Ubem gezien bebt wilt Udan contact
pnemen? Alvast bedankt#

SSSS3S

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

Postgiro 17 85 66

-gsE.H.B.O,-CURSUSgg •

BArste hulp bij ongelukken. kan levensred-
dend zi;|n. Vooral de, tijd v66r de kpmst van
een arts of ambulance is erg belangrijk.
in Broek in Waterland kunt U "deze leveas-
reddende bandellngen Xeren* . ^ ^
BHBO-vereniging Broek in Waterland start in
bet winterseizoen een cdrus^us Berste Hnlp
biJ Ongelukken. Voor verdere inlichtingen
kunt U bellen naar: Gr^ Hohingb, I9B6 of
Joke RegeldUig» 1973.

ggBIBLIOTHESKgg

Met ingang van 25 juli vervallen <db midd^-
uitleningen.
Meandag 5 September worden de .^mlddaguitle-
ningen.weer beryat*
De avonduitleningen zijn als gebruikelijk
maandag en donderdag van 19.00 - 20..30 uur.

gsEXPOSITIE BROEKER HUISgg
Jaap Beets en Juul Bogemann e^qposeren van '
23 j^li ^ot 3 September in bet Broekerbuis.

Verval is een belapgrijk tbema* in bet werk
van juul Bogemann. Juul laat ons .zien dat
er van vervallen strandpaviljoens, oude
volkstuincpmplexen en afgebroken gebouwen
00k een bepaalde schoonbeid uitgaat.
Het in bet Broekerbuis tentoongestelde werk
laat de resten zien van een verbrknde kas.

Jaap iSeets-maakt al een aantisil jaren aqua-
rellen' van bet Noord-Hollands Idnddchap.
Zi;|n in^pl^aiie doet bij op t&jdbns zijb
bijna dagelljkse fietstochten. Hij voelt
zicb vooral aangbtrc^cken-^-door- de grote l^ne?^
in bet landscbap. Land doorsneden door slo-
ten en omringd door dijken, getekend met
kracbtige perspektiviscbe lljnen. Het ge-
bruik van donkere^^t^ten geeft aan zijn #erk
een bijzondere sfeer. " .. .

Heeft U beiangstelXing? Jaap Beets, Ari^
Avenhorn, tel. OBBS'i' - :l6l7w of 02290 - i|'32'f6

.ggZOMSRAVQNDBRIDGEaa .
Nog twee voorronden op 29 juli en 5 augustus,
aanvang 19.'*'5 uur aanmelden bij J« Spaan,
tel. 131^.
De finale is op 26 augustus a.s. om 19.'^5 uur
in bet Broekerbuis.




