
4julj 2013 No.1572

umjAM

BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Inleveren kopij vrijdag 23.59 uur voorafgaand aan dedatum van bezorgen. Verschijnt 1xper 14 dagen.
Redactie: Buitenweeren 17.1151 BE, Broek in Wateriand, tel. 020 403 1201 +atsledriiver@zonnet.nl

www.debroekeraemeenschaD.nl Bankrekening; 310713579

AGENDA

4jul Rechtsadviesburo
7jul Zuiderwoude Pastorie tuinconcert Fanfare Zuiderwoude

11jul ODD PAPIER Sods; Zuidzijde
"lljul DRAAI 33;Koffiedrinken. bew^en en spelletjes vanaf lO.OO uur
18jul QUID PAPIER Soos: Noordzijde
18jul DRAAI 33; koffiedrinken, bewegen en spelletjes vanaf 10.00 uur
25jul OUD PAPIER Soos; Zuidzijde
25jul DRAAI 33;KofRedrinken, bewegen enspelletjes vanaf 10.00 uur
laug OUD PAPIER Soos; Noordzijde
laug DRAAI 33;KofRedrinken. bewegen enspelletjes vanaf 10.00 uur
3 t/m 11 aug FEESTWEEK
4aug Broeker Kerk; Band O'Branons, unplugged
8aug OUD PAPIER Soos; Zuidzijde
8aug DRAAI 33;Koffiedrinken, bewegen enspelletjes vanaf 10.00 uur

9aug SRVDe Draai; Kemiiskien
lOaug Broekermarkt opKerkplein en langs hetHavenrak
15aug OUD PAPIER Soos; Noordzijde
15aug DRAAI 33 Koffiedrinken, enz.en digitaalcafe
15aug Sportify Kids Sporlevenement
22aug OUD PAPIER Soos; Zuidzijde
29aug OUD PAPIER Soos; Noordzijde
31aug OUD PAPIER Havenrakers
2sep Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis om 20.00 uur
8sep Stadsveriichting

VERSCHIJNINGSDATA in de zomer

i.v.m. de vakantie van de redactrice en anderen verschijnt de Broeker
Gemeenschap op de volgende data:
Inleverencopy Verschijningsdatum
19juli 26juli
9 augustus 15augustus
en vervoigens weer om de 14 dagen.

RECHTSADVIES BURG WATERLAND
donderdag 1 augustus van 19.30- 20.30uur

in de KOSTERIJ, Leeteinde 2,
tel. aanmelden + inl. 403 1513 en 403 1617

Gratis deskundig advies

ZOMERSLUITING BIBLIOTHEEK BROEK IN WATERLAND
De bibliotheek is van

maandag 15juli t/m zaterdag 10 augustus
GESLOTEN.

Ubentvanhartewelkom in een vande anderevestigingen vande
bibliotheek Wateriand.
Voor adressenen openingstijden kijk opwww.bibliotheekwateiiand.nl

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

DRAAI 33,1151 CD Broek in Wateriand

BUURTZORG in WATERLAND
Sinds 1 mei jl. isereennieuwe zorgaanbieder actief binnen dege-
meente Wateriand.Vandaag bellen,vandaag zorgi
Tel; 06-10570470 email; monnickendam@buurtzorgnederiand.com

FANFARECORPS ZUIDERWOUDE
Hetfanfarecorps Zuiderwoude geeft haar jaarlijkse Pastorietuin con
certop 7 juli.Om 11.30 uurspeelthet opieidingsorkest vande fanfa
re een aantal nummertjes.
Als het fanfarecorps heeft plaatsgenomen spelen we eerst nog sa-
men een stuk en daama kunt u gaan genieten van de klanken van
ons orkest, dit alles onder leiding van dirigent Thomas Geerts. Neem
uwklapstoel mee en kom gezellig naar de Pastorietuin inZuiderwou
de vooreen uurtje fanfaremuziek, bij slechtweer spelen we in het
Dorpshuisaan de dorpsstraat nr 39. Toegang gratis.

EXPOSITIE in de BROEKERKERK
Wouter van Dieren

te.m. zaterdag 13 juli 2013-
Woutervan Dierenis bekend geworden door zijnpionierswerk voor
milieu, natuur en duuizaamheid, in navolging van zijn naamgever en
oom dr. J. Wouter van Dieren (1901-1934), die ooit het eerste ecoio-
gische proefsdirift inEurope schreef; over de duinvorming opTer-
schelling. Vanaf 1968houdt dezeWouter zich bezig methet milieu,
als televlslemaker, journalist, schiijver, commentator, wetenschapper,
adviseur, docent, (gastOhoogleraar. activist en onruststoker.
Vanafzijn vroegste jeugdheefthij getekenden geschllderd. Zijn eer
ste olieverfschilderij stamt ult1956, een zeegezichtnog altijd ineigen
bezit. Op basis daarvan werdhij toegelatentot de Masterclass van
Kees Bol, de neo-impressionist. Teken-en schilderlessenvolgden.
Veel vroegwerkis verioren gegaan en jarenlang werdgeen kwast
meer aangeraakt, tot vanaf 2000 de inspiratie terugkwam.
Ukunt t.e.m. 13juli genieten vande zeegezichtah van-Wouter van
Dieren in de Broekerkerk geopend op; Zoridag en maandag van
13.00 -16.00 uur en dinsdag t/m zaterdag vaii 10.00 -16.00 uur.

BURGERPARTICIPATIEPROJECT 2013

Evenals in 2011 en 2012 heeft de Gemeenteraad opnieuw een be-
dragopgenomen inhaar begroting ominitiafteven vanuit de burgers
te venvezenlijken.
In2011 heeft de Dorpsraadde werkgroep "Visie op Broek" financieel
kunnen ondersteunen vanuit het Burgerparticipatie project.
In2012 hebben we de plannenvoorhet plaatsen van speeltoestellen
op 2 locaties in Broekkunnen verwezenlijken.
DedorpsraadroeptUop om metplannen te komen, die snel aange-
pakt kunnen worden. Het maximale beschikbare bedrag is dit jaar
€ 13.000.00. Te besteden voor dorpsgerichte (jeugd)-activlteiten.
Uit de ingediende plannenzai de dorpsraadeen plankiezen om voor
te dragen bij de Gemeente.
Voor verdere informatie over de aanpak en de spelregels,
kijk op onzewebsite; www.dorpsraadbroekinwaterland.nl.

ZOMERRECES voor STADSVERLICHTING
In juli en augustus zijn er g6§n meditaties in hetkader van Stadsver
iichting. Dusg6en meditaties opzondag 14juli en zondag 11 au
gustus. Westarten weeropzondag 8 September om20.00 uurop
Roomeinde 25.

ATEUER ELLY KOOT

Expositie t/m 14juli Inesde Booij, keramiek en sieraden en Elly
Koot, schilderijen en Ines de Booij keramieken sieraden.
Met haar werkexposeert Ines regeimatig inbinnen- en buitenland en
vaak in opdracht. Meer info; www.inesdebooii.nl.
Bent u op zoeknaareen leuk, speciaal cadeaudan is een bezoekje
aan deze expositie zeker de moeite waard




