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:=AGENDA==
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==WATERLANDSE KUNST===-

22apr Oekumenische dienst, 19.00 uur jExpositie in het Broekerhuis. Vanaf 21 april
23-29apr Collecte Fonds sportgehandicapten •is de fototentoonstelling van
28apr Klaverjas- en bridgedrive in de tent - - • • • •' ^ ^ -•
28apr Romraelmarkt in de tent
29apr Belmermeermolenloop
30apr Koninginnedag feest

^mei Dodenherdenking
.Jjmei Optocht + pork met witte brood
^tiei 3-Eiei Bal met-Redt Band, Broekerhuis
7-13raei Collec-te Novib
7mei Spreekuur B en V/
9raei NGVB Nel Benschop

l4-20mei Collecte Astmafonds
17mei Fanfare Jeugd.doet leven, concert
19inei OUD PAPIER

21-27niei Collecte AVO nederland
22mei Plattelandsvr• AoBeets +. N.Scliermer
28mei-10jun Collecte Rode Kruis
12t/ml5Jun Avondvierdaagse

==R0MMELMARKT=:=

De ROMMELMARKT t.b.v. het restauratiefonds
van^de^NTHT^Kerk te Broek begint op zater-
dag 28 april om 9.00_uur en eindigt om
15.00~uur,~Er is v/eer heel veel te koop en
er vallen ook heel veel prijzen te winnen.

KOMT ALLEN III

==EXPOSITIE==:

Van 5 raei t/m 2 juni 1990 is er weer een
expositie in de "Koestal", Roomeinde 17.
De exposanten zijn: Mark Weerstra, olieverf
en acryl; Ruben Timman^ fotografie; Leo
Katenberg, airbrush; George Swilders, mo-

iAxel Terpstra te zien« Axel is op 3 mei '53
Igeboren op Texel. Hij woonde 10 jaar in Am-
Isterdam en uiteindelijk is hij in Antv/erpen
Igaan wonen en werken, als manager bij de
!fa. Hey. Hij fotografeert vanaf zijn l6e
}jaar en door de jaren heen is "zjjn passie"
1een steeds belangrijker plaats gaan innemen.
IAxel houdt van grote steden zoals New York
ien Rome, maar bovenal gaat zijn liefde uit
j naar het Noord-fiollandse Waterland. Door ver-
Ischillende cursussen te gaan volgen, heeft
jhi j zich ontv/ikkeld als een autodidact en hij
i is heel gelukkig dat hij sinds kort full-time
!bezig kan zijn met fotograferen. Al eerder
i exposeerde Axel tijdens een workshop in de
ISonesta koepel in Amsterdam en in de Grote
'Kerk te Monnickendam, in het Antwerps Foto
ILabo en in jr.nuari van dit jaar in het
!Hoog Heemraadschap van de Uitv/terende Slnizen
1te Edam.

==COLLECTE==

Met dank aan de gevers en de collectanten
kan worden raedegedeeld, dat de collecte voor
de Kinderbescherming in Broek in Waterland
f 1.756.^0 heeft opgebracht, te weten f 79.^5
in Uitdam, f I6I.9O in Zuiderwoude en in Broei
in Waterland / 1.515^05.

==VERLEENDE VERGUNNINGEN==

B en W hebben een bouwvergunning verleend
aan J. Porsius voor het veranderen van een

derne technieken. De opening wordt verricht- timmerwerkplaats in een woonhuis op het a-
door Piet Knook, directeur van het Water- j dres Uitdammer Dorpsstraat l4. Voor het ma-
lands museum te Purmerend op zaterdag 5 meii ken van bezwaar kunt u zich wenden tot de
om 1^.30 uur. De openingstijden zijn: |afd. Alg. Zaken, Kerkplein 6, tel. I65I.
dinsdag t/m zondag 10.00 - 16.OO uur. j ==== ===

==ZOEKGERAAKT=:=:

==RAAD VAN KERKEN== !Sinds 8 april is onze kater Abel ( rood/beige
Oekumenische dienst op 22 april om 19.00 uui^niet zo groot, met witte pootjes en een witte

Dit IS de eerste gezamenlijke dienst na de i ° 4. ^ % t laan h ik-Qk
. 7, . J 1 T 4.^ i opnemen met de fam. J. apaans, Laan xh-^'+.oprichting van de Raad van Kerken.. Laten i ji- 7

wij deze gelegenheid gebruiken om samen metj = =-3URGERLIJKE STAND==
alle Broekers, van v/elke kerk dan ook dit i overleden
i555n zijn te vieren in onze praohtige kerk{ soheepmaker, Klooroud'sg jaar,

"Samen onder Sen dak" I
Wij rekenen op een voile kerk! !




