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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING ^'DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, l|e Draai 38, tel. 3120

=AGENDA==

-j.Ojiin Collecte Rode Kruis
1^303un Expositie Broejcerhuis
93uri Academie Waterlaiifd ''Academiedag"
931111 St •Belmernieernioldn, waiidel-vaartociit

ll.iun Spreekuur B en W
12t/ii!l3jun Avondvierdaagse, start l8o30 uur
22

23v3un A.T.V. Lustrumtoernooi -i- feest
2'^
23jun OUD PAPIER
23j 13n St. Belmermeermo1en ^v/andel«vaartocht

iin-'ljul Collecte Epilepsie Fends
Ijal Spreekuur B en W
7jnl St.Belmermeerraolenjwandel-vaartocht

Ip.jul St.Belmermeermolen,v/andel-vaartocht
2S.jul St.Belmermeermolen,'vandel-vaartocht

-t aug St. BeImerme ermo1en ywande 1-vaar tocht
t"I2aU5 Broeker Feestweek
6aug Spreekuur B en W

25aug St.Belmerraeermolen,wandel-vaartocht
8sep St .Belrnermeermoien, waiidel-vaartocht

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

Pbstgiro~17 85 6^6"'
•.=^:S'iE SSLhSlltiSSR-r-lOLEN:

iGeconibi.ne6rds v/aiidel - vaarGociito^
I t ^ • . . .

iDe stichting Belmerraeermolen organj.si-.>'w.rt op
:de dagcn vermeldt in de agenda gecom-oiiieerie
,7;andel - vaartochten naar de Beiir:ernoe.nr';c ian ?
;Hee|i v/andelen, terug varen of andersor-:.. oj
•moien ligt op eeu van de moomste ven
iv/aterland! _Vert.i'ek: alle dagen o.m 13..uit<
iVe'rtrekpunt: KEBO-terreir aan de Ei.'Ln»r,.:.'..•.iSg-.
iTe?ug~bij""het i-e::trekpjnt om oa. -./ur .
|d '̂ tochten warden gemaakt o..loV., eon o"''. moci'
ibestuurslsden van de stichting*

10.00 p.p., kindefen t/m 12 jaar J
;Vooraanmelding is niet nodig, Bii het voi-
Itrekpunt- is voldoende pa.rkeerge-Lege.1110...
iVoor groe^pen van minimaal 10 peroono.n 22-r.
; ojj aanvra.ag cinder;e ......vrangonenc-e'': moo-::. .1 .ik.
INadere iiifcrraatie: tslo ''261.. Bn.j do ro.-.cn
Ibe-staat de mogeli jKheil een verfrir.n...ni t :.;
Igebruiken^ '
: De Belmerifi-ae.rraolen is de laa.tst overge o.le''-en
jniolen van een serlc van drie (rnoiengsj')g) . Da-
i ze molene Ijebben io I626 het Belmermeer d.rocg
!gemalon en 'daarna gozorgd voor net cp p-001
jhouden van het poldorwaterc De onder- en .r-ia-'
j denmolen v/erden in 172'+ •gerkocht.. De oO'7eniio*
Ilen kon net bemalen in zijn eentje verf'.fc.r aaa
iHet huidige molenlichaam is niet hot .crigroie •
lie. Door diverse rampen (prand) z.i]n acht.:-)."-
1eenvclgens molens verwoest en v/eer op.o.ieoiv
Igebouwd. Thaiis geschiedt c^e bcm.Tlj-ng voa eon
jmotorgeraaal« Het raolenlichkam is er echvcr
inog! De stichting Belmermeejpmolen y;ri.l kemen
; tot herbouiv van de oorspron|:celijke windwa tex'-
jmolen. Daartoe is de iiulp vkp ve-en .nodiii:
^en daarom organiseert het bhstuur diverse
: acties. Het wandelen cn/of ^aren naar do r;;;. ••
! len door het prsichtige Vl'ateblandse .landschap
jzal voor velen een paar fijne uunsjow. bete-

==VERSCHIJNII>IGSr)ATA==

In -.erband met de vakantietijd versciiijnt
de Brceker Gemeenschap op juni - 12 juli
9 augustus - 23 augustus en weer om de 1^
dageni Copie inleveren op de zondag voorai-
ga'...nde aan de verschijningsdatura.

==SPREEKUUR B en W=::

nee maandelijks spreekuur van B en W is op
11 jnni a.s. om 19»00 uui-^ De Erven 2.
Sj heeft daze keer de heer Kingma«

)=HENGELAARS QPGELST==
Voo2' ftet visseizoen juni 199C> t/m mei 1991
hebt d een nieuwe hengelvergunning nodig.
Vergur|ningen voor het viswater in de ge-
meentej Broek in VVaterland zijn te koop bij
C.C. Bakker, Hageweer 25d en tijdens werk-
uren tevens bij: Garage Kelderman BV, Far
rallel^eg 29.. Vergeet ook niet uw visakte
bij het. postkantoor te h.alen«

\ ==BIBLIOTHEEK==:
Van.af dohderdag 31 rnei is er weer een nieu-
we serie Van 100 GDVs in. de- blbllothaek te
.'ieen. Kosten: f 1-90 per CD per week.
Openingstijden: maandag en donderdag van:
19o30 - 16.30 en I9.OO - 20.3-0 uur, op
dinsdag van 13*30 - l^aOO uur.

Leeteinde I6

keneno

1 ==DE TENNI5CL.UB JUBILSSI '̂-^
1De Broeker Tennisvereniging besta£\t daze vo-.
j iner 13 jaar en viert dus aj^w-eer derde
Ilustrum.. Dit .feest wordt geviord van viiiaag-^
javond 22 juni t/m aondagavon-d 24 jdni rnifc eeu
i weekendlang tennistoernooi j een feshi op. za*--
I terdagavond en een afsluitend culindir .ion--
; tijn op "zondagavo.ad. Inschrij ffcrrauliei-c.-n

innde• voor de.. ..verschiiplende 1 estii'iaeiten
i leden in het ciubblad. en in de kantfrio..
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