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EXTRA EDITIE
AGENDA

t/m13 juli Expositie Broekerken Wouter van Dieren
20jun DRAAI 33: Koffiedrinken o.a.sjoelen en Digitaalcafe
,24t/m29jun Collecte Maag, Lever, Darm Stichting
24t/m27jun Avondvierdaagse
25t/m28 jun Senioren Vierdaagse
27junOUD PAPIER Soos: Zuldzijde
27jun DRAAI 33: Koffiedrinken o.a. sjoelen en Digitaalcafe
27jun Afecheid van Rene Rozeboom. hoofd derschool Z'woude
29|un OUD PAPIER Havenrakkers
29/30Jun Waterland Kerkenland
29Jun Het BroekerHuis Pubquiz

ljul Dorpsraad jaarvergadering in Het Broeker Huis om 20.00 uur
4jul OUD PAPIER Soos: Noordzijde
4jul DRAAI 33: Koffiedrinken spelletjes en Digitaalcafe
4jul Rechtsadviesburo
7jul Zuiderwoude Pastorie tulnconcert Fanfare Zuiderwoude

lljul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
1.1jul DRAAI 33: Koffiedrinken en spelletjes vanaf 10.00 uur
14jul Stadsveriichting
18jul DRAAI 33: koffiedrinken, spelletjes vanaf 10.00 uur
3 t/m 11 aug FEESTWEEK
lOaug Broekermarkt opKerkplein en langs hetHavenrak

VERSCHIJNINGSDATA In de zomer

i.v.m. de vakantie van de redactriceen anderen verschijnt de Broeker
Gemeenschap op de volgende data:
Inleverencopy Verschijningsdatum
28juni i 4 juli
19juli 25juli
9 augustus 15augustus
en vervolgens weer om de 14 dagen.

RECHTSADVIES BURO WATERLAND
donderdag 4 juli van 19.30 - 20.30 uur

in de KOSTERIJ, Leeteinde 2,
tel. aanmelden + inl. 4031513 en 403 1617

Gratis deskundig advies

OUD PAPIER Havenrakkers

Op zaterdag 29 JunI wordt erweer OUD PAPIER opgehaald door
o.b.s. DeHavenrakkers. Webeginnen om9.00uur. Wilt u hetpapier
in doos, (plasticjzak ofgoed gebonden, niet in houten kratjes, tijdig
buiten zetten opde plaats waar u hethuisvuil ook neerzet. Bij voor-
baat dank!!

ZOMERSLUITING BIBLIOTHEEK BROEK IN WATERLAND
De bibliotheek is van

maandag 15 juli t/m zaterdag 10 augustus
GESLOTEN.

Ubentvan hartewelkom ineen van de andere vestiglngen vande
bibliotheek Waterland.
Voor adressen en openingstijden kijk op

SPREEKUUR EVEAN WIJKVERPLEGING
houdt iedere donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur SPREEKUUR in

DRAAI 33,1151 CD Broek in Waterland

AFSCHEID RENE ROZEBOOM

Na een leven lang onderwijs gaat Ren6 Rozeboom na de zo-
mervakantie genieten van zijn pensioen. Streekgenoten zullen
Ren6 vooral kennen als de directeur van baslsschool De
Overhaal uit Zuiderwoude. Aan deze school is hij 27 jaar ver-
bonden geweesten heeftde school zien groeien van 45 leer-
lingen toen naar 80 op dit moment.
De laatste 10jaar heeftRen6een dubbelrol gespeeld,waarbij
hij de directiefunctie op DeOverhaal combineerde metdievan
De Havenrakkers in Broek in Waterland, respectievelijk met
die van de Beatrixschool in Kwadijk.
Collega's, oud-collega's, ouders, leerlingen en oud-leerlingen
zijn op 27juni van harte welkom om afscheid vanhem ne-
men. Tussen 15.30 uur en 17.30 uur zai in het Dorpshuis van
Zuiderwoude daarvoor gelegenheid zijn.

EXPOSITIE In de BROEKERKERK
Wouter van Dieren

t.e.m. zaterdag 13 juli 2013
Wouter van Dieren is bekend geworden door zijn pionierswerk voor
milieu, natuur en duurzaamheid, in navolging van zijn naamgever en
oom dr. J. Wouter van Dieren (1901-1934), die ooit het eerste ecolo-
gische proefechrlft inEurope schreef; overde duinvorming opTer-
schelling. Vanaf 1968houdt deze Wouter zich bezig methet milieu,
als televisiemaker, journalist, schrijver, commentator, wetenschapper,
adviseur, docent, (gastOhoogleraar, activisten onruststoker.
Vanaf zijn vroegste jeugd heeft hij getekend en geschilderd. Zijn eer
ste olieverfschilderij stamtuit 1956, een zeegezicht nogaltijd ineigen
bezit. Opbasisdaan/an werd hij toegelaten totde Masterclass van
Kees Bol, de neo-impressionist. Teken-en schilderlessen volgden.
Veel vroeg werk is verloren gegaan en jarenlang werd geen kwast
meer aangeraakt, tot vanaf2000de inspiratie terugkwam.
U kunt t.e.m. 13 juli genietenvan de zeegezichtenvanWouter van
Dierenin de Broekerkerk geopend op: Zondag en maandag van
13.00 -16.00 uur en dinsdag t/mzaterdag van 10.00 -16.00 uur.

PUBQUIZ in Het Broeker Huis
Zaterdag29 juni organiseertHet Broeker Huis weer een
PubquizI! Teamsbestaande uit maximaal zes personen zul
len worden onderworpen aan de meest uiteenlopende vragen,
van verraderlijk simpel tot belachelijk moeilijk. Gebruik van
mobiele telefoons e.d. is uiteraard ten strengste verboden...!
Het winnende team zaI zijn inmiddels ongetwijfeld flink opge-
lopen drankrekening kwljtgescholden krijgen. Zaal open 19.30
uur, aanvang 20.30 uur. Aanmelden kan totdonderdag27 juni
via 020-4031314. Let op, vol = volli

Jaarvergadering DORPSRAAD Broek in Waterland.
Op maandagavond 1 juli a.s. vindt de Jaarvergadering van
de Dorpsraad plaats in het Broekerhuis. Aanvang 20.00uur.
Opde Jaarvergadering legt de Dorpsraad verantwoording af
overhet gevolgde beleid en de verschillende activiteiten diezij
heeft ondernomen.

Uwordtvan harte uitgenodigd voordeze Jaarvergadering!




