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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

==^AG©JDA^

~ "^aug Sxpostie ^roekerhuis ,F.Mulder+G.Appel
Zomeravondbridge^Broekerhuis 19.^5 u.

19.1 ul Belraermeermolen, vaar- viandeltocht
20jul Someravondbridge,Broekerhuis 19*^5 u*
2?Jul Zomeravondbridge,Broekerhuis 19*^'5 u.
2B.-iul Belraermeermolen, vaar- wandeltocht
3aug Zomeravondbridge,3:-oekerhuis 19-^5 u.
^1-3,ug Belmermeermolen, Vaar- wandeltocht

Aanvang Broeker Feestweek
jaJg Qymver. Sparta Fietstocht

6aiig
7aug

Spreekuur B en W

Saug^jVakantie kinderclub
9aug^

lOang
lOaug Zomeravondbridge,Broekerhuis 19«45 u.
llcug Broeker Feestvv-eek KA2KT
12aug Afsluiting Broeker Feestweek
17aug Zomeravondbridge,Broekerhuis 19*^5
iSaug OUD papier
25aug Belraermeermolen, vaar- v;andeltocht
8sep Open Monumentendag
8sep Belmermeermolen, vaar- wandeltocht
8sep Gymver. Sparta Wandeltocht

==VERSCHIJNINGSDATA==

In verband met de vakantietijd verschijht
de Bi-oeker Gemeenschap op 9 au-gustus - 23
augustus, daarna weer om de 1^-dagen. Gopie
inleveren op de zondag voorafgaande aan de
verschijningsdatum.

=:=SPREEKUIJR B EN W==

Met inaandelioks spreekuur van B en V7 is op
6 augustus a.s. om 19»00 uur, De Erven 2.
Zitting heeft deze keer de heer Koppenaalo

^=BIBLIOTHEEK==

In verband met de schoolvakantie is de bi-

bliotheek van 2 juli t/m 9 augustus alle
middagen gesloten. De avonduitleningen gaan
op~de~gewone'"^I33en door: 19«00 - 20.30 uur
op raaandag en donderdag.
Maandag 13augustus worden de raiddaguitleningenZijn oevre is uitgegroeid tot 95 stukken.
v/eor hervat. Maandag en donderdag van 15-30
- l6«30 uur. Dinsdags van 13.30-1^.00 uur.

Tentoonstellingen in de bibliotheek.
Tijdens de vakantie een tentoonstelling over
Vincent van Gogh en Sail Amsterdam. De boe-
ken van de tentoonstelling raogen, voor zover
ze van de bibliotheek zijn, worden geleend.

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

Postgiro 17 85 66

i ==BROEKER FEESTWEEK==

I Zoals u weet organiseert de Broeker Gemeen-
j schap tijdens de feestweek altijd een com-
i petitie. U kunt zich nog steeds aannelden
: voor deze corapetitie. Uw clubje moet mini-
j maal uit 5 mensen bestaan en die dienen
i dan v/el aan alle onderdelen mee te doen.
j U kunt zich aanmelden bij Pilkes, Room-
j einde 3^, tel. 1279.

{ ==VAKANTIE KINDERCLUB==
j 7 t/m 10 augustus
I Ja jongens, ja meiden, jullie zijn weer heel
j erg welkom op de vakantiekinderclub. Van
j ^ t/ra 12 jaar kun jij je daar goed vermaken.
i Er worden verhalen verteld, uitgebeeld -
j dromen uit de bijbel. Kunnen we daar nog
( wat mee? Let maar opl We knutselen en zingen
I er op onze eigen manier over. Je hoeft Je
j zelf echt niet te cud of te jong te voelen
I om volop met deze vakantiekinderclub mee te
i doen. Kom "vrijblijvend" van 10.00 - 12.00
:uur in de Peuterspeelzaal.
jGroeten van de mensen van de kinderclub.

I ==EXPOSITIE BROEKERHUIS==

! t/m k augustus exposeert Frans Mulder in
Ihet Broekerhuis. Hij heeft een arbeidsinten
1sief leven achter de rug. Is wat de Engel-
jsen noemen een selfmade-man. Na de lagere
j school als slagerleerling werkzaam in Ara-
I sterdam. Tijdens de Duitse bezetting tewerk
jgesteld in Duitse en Russische werkkampen.
INa de bevrijding terug in het slagersbedrijf.
[In 1956 vestigde hij zich als zelfstandig
jslager in Amsterdam. In I98I besluit de
jgemeente Amsterdam dat het bedrijf plaats
i moet maken voor nieuwbouw. De heer Mulder
Iwordt uitgekocht. Niets doen is niets voor
jhem. Aangespoord door zijn vrouw en 3 kin-
[deren maakt hij op een herfstdag in 1979
j tot zijn verbazing zijn eerste tekening.
'Snel volgt het eerste olieverfschilderij.

: Mulder exposeert nu in het Broekerhuis al-
ileen inkttekeningen.

I t/ra ^ augustus exposeert ook G6 Appel uit
i ZunderdorpiZij maakt aquarellen en olie-
1verf schilderijen.




