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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Ifileveren kopij uitarlijk zondapsvond
voorafgaande aan da verschijningsdstuB.

==:AGENDA=

22mrt Broekerkerkconcert: Dingstee Kwartet
22mrt Groot Palmpasen mannenkoor; Oefenen
23mrt Palmpaasoptocht: Uitdam/Zuiderwoude
24t/fn29mrt Collecte Simavi
25mrt BIBLIOTHEEK GESLOTEN
26mrt Tennisver. Alg. Ledenvergadering
26mrt Gym.ver.Sparta Ledenvergadering
27mrt OUD PAPIER Sees: Zuidzijde
27mrt NUT Iconen

27mrt Kleindiersportver. jaarvergadering
2apr Bibliotheek Gedichten/verhalen avond
3apr OUD PAPIER Soos: Noordzljde
6apr Mensen in Nood Kledingaktie
5apr Noot aan de man
7t/m12apr Collecte Vluchtelingenhulp
9apr NCVB van beroep uitvaartverzorgster

lOapr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
10apr Raadsvergadering
I2apr OUD PAPIER Havenrakkers
12apr Gemengd Koor met de Schipbreuk
14t/m19apr Collecte Sport Gehandicapten
17apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde
17apr Plattelandsvr. Dak- en Thuislozen
19apr ROhfdELMARKT t.b.v. Rest.fonds kerk
24apr OiD PAPIER Soos: Zuidzijde
30apr Koninginnedag

4mei Dodenherdenking
12t/m15raei Havenrakkers Inschr. 1earlingen
ISmei Plattelandsvr. Eendagsbestuur
15mei Raadsvergadering
I7mei OUD PAPIER Havenrakkers
9t/m17aug Feestweek
ISaug miBQSR MARKT

===BROEKERKERKOONCERT=:=:

22 maart om 20.15 uur in de Broekerkerk.

VAN DINGSTEE KMARTET
Het kwartet bestaat uit: Ingrid en Marjolein
van Dingstee op viool, Anita Gude - altviool
en Wouter van Dingstee - cello.
Alle leden hebben aan het Sweelinck Conserva-
torium te Amsterdam gestudeerd of studeren
daar nog, zij hebben masterclasses gevolgd en
zijn remplagant bij verschillende grote or-
kesten. Zij zullen het volgende uitvoeren:
» Strijkkwartet in c kl. t. opus 18 nr. 4 van

Ludwig van Beethoven
* Adagio en Allegro voor strijkkwartet van

Dmitri Shostakovich
* Strijkkwartet nr. 3 opus 30 van

Peter I, Tchaikowsky
Toegangsprijs f 12.50; CJP en 65+ f 10.00.
Kaartverkcop aan de kerk in Broek.

Mededelingenblad: mw. A. Driver, Buitenwceren 17, tel. 1201

=:=:GRQCT PALMPASEN MANNEKOCft=

Het mannenkoor heeft bij een vorig optreden
in de advent diepe indruk gemaakt. Een ver-
volg:
zaterdagniddag 22 maart van 13,30-15.00 uur
oefent het GROOT PALMPASEN HANNB«<OCR in de
kerk van Zuiderwoude. De leiding heeft Addie
Bakker. Na afloop koffie met taart. Zanglus-
tige boeren met barende schapen kunnen zono-
dig via de lammerlijn (403 3507) naar huis
terug geroepen worden. Met eenvoudige, maar
smaakvolle liederen wordt de kerkdienst in
Uitdam de volgende dag om 10.00 uur opgeluis-
terd. Dit eenmalige mannenkoor is zeer ruim-
hartig: u mag meedoen als u helemaal niet
zingen kunt. Enthousiasme telt!! Ook mag u
naar keuze voor, achter of middenin het koor
staan. Met alle psychische gesteldheden wordt
rekening gehouden. ledereen is welkomi!
Informatie: tel 403 3507.

==PAIMPASENOPTOCHT UITDAM/ZUIDERWOUDE==
Op 23 maart is het Palmpasen. Heel vroeg dit
jaar. Als het weer een beetje meezit, houden
we de Palmpaasoptocht dit jaar in Uitdam.
Vanaf maandag 17 maart kan ieder kind een
palmpaasstok halen bij Adri Pronk-Porsius in
Uitdam of aan de pastorie in Zuiderwoude. Je
krijgt er een handleiding bij hoe de stok te
versieren. We komen bij elkaar in de kerk van
Uitdam op zondagmorgen 23 maart om 10.00 uur.
Ook kinderen die nog geen stok hebben kunnen
daar verzamelen. Na het zingen van een liedje
gaan alle kinderen naar een aparte ruimte om
de stok nog verder op te tuigen (haan erop),
Daarna een optocht door het dorp, Marijke
Bresser maakt er foto's van. Het eindigt om
ongeveer 11,00 uur bij de kerk. Informatie:
tel. 403 1343 en 403 3507.

DINSDAG 25 MAART IS DE BIBLIOTHEEK GESLOTEN

JANNEKE DE LUGT

7-12-1965 16-2-1997

Het afscheid in de Broeker Kerk met zoveel

vrienden en bekenden, de vele brieven, de
hartelijke woorden, een schat aan bloemen:
het m§61even heeft op ons diepe indruk ge
maakt.
Wij willen jullie alien dar heel hartelijk
voor danken. Onze Janneke is niet vergetenll

Dita - G4 - Woes - Dirk de Lugt.





=fiROEK VEILI&=

bedankt beMoners
* Meer dan 200 mensen hebben spontaan hun

handtekening ingeleverd als ondersteuning
van onze actie om de kruising N 247 -
Eilandweg om te bouwen tot een rotonde.

« Deze handtekeningen zijn aan wethouder
Zeeman overhandlgd. Uit latere gebeurte-
nissen mogen m concluderen dat de gemeente
Waterland achter deze plannen staat.

* De provincie heeft toegezegd opnieuw een
onderzoek naar de kruising te laten
verrichten.

« Er zullen, mede door steun van de
Dorpsraad, geen portalen over de weg tussen
Het Schouw en Broek worden geplaatst.

» De rotonde zal waarschi jnli jk nog wel enige
actie vergen, evenals een tunnel in de
toekomst.

knuts&l6n?mmnm Bi BO£KEN IN DE BIBLIOTHEEK

^TEyriELBAKKENrs:

De opbrengst van de TEXTIELBAKKEN van de ge
meente, in Broek in Waterland staat er een op
het Parkeerterrein, gaat naar de charitatieve
installing HUMANA. Deze vereniging besteedt
de opbrengist aan o.a. noodhulp, kinderhulp,
scholing, herbossing, enz.

==J<ACHTBUSSEI4==:

Op zaterdag kunt u na 1.37 uur op 2.07 en
3.07 en 4.07 uur vanuit Amsterdam naar Broek.

=:=yiWrBTrARXEF RElSDOaj<EMrB>==:
In de periode tussen 31 augustus en 1 apnl
is de aanvraag van een paspoort of toeris-
tenkaart aanzienlijk goedkoper.

««*««««

TUP X NOOIBKEN in de bibliotlieek

=:TUIKAFVAL—

U kunt geen los tuinafval met de huisvuilop-
haaldienst meegeven. De wagen die de rolcon-
tainer leegt is hier niet voor ingericht.
Deponeer tuinafval 6f in de groene gft-con-
tainer 6f meld het tuinafval aan als grofvuil
via tel.n. 0299-658585. Een idee: maak een
composthoop!

Om doublures in het culture!e aanbod in ons
dorp te voorkomen zou het wel handig zijn als
de culture!e verenigingen met elkaar zouden
overleggen of in ieder geval, zodra een pro-
gramma onderdeel vaststaat, dit alvfiist in de
Broeker Gemeenschap te publiceren. Het komt
nogal eens voor dat er 2 manifestaties op een
dag zijn of dat een zelfde soort progranmia
wordt gebracht.
Voor zover bekend zou het om de volgende
verenigingen gaan: NUT - N.C.V.B - Oud Broek
in Water!and - Plattelandsvrouwen - Culture!e
Commissie van de kerk - Bibliotheek.

«««««*«
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= N U T =

(NXSx&ir A ABO SpE OB ABO
Het jubi leLmjaar mrdt afgesloten met een
concert van het oudste homokoor van Europe
Sinds 1982 bezingen de 24 leden van dit koor
de herenliefde en het herenleed in verschil-
lende toonaarden. Hierbij voert een flinke
dosis humor veelal de boventoon. Niet all een
de teksten, maar ook in de bewegingen zit
veel variatie, die het geheel visueel aan-
trekkelijk maken.
Het koor staat sinds maart 1991 onder leiding
van Linda Qelauw en heeft als pianisten RenA
Kuin en Joke Bunt.
Zij traden de afgelopen
Londen, Hamburg, Keulen,
York, wisten voile zal en
vingen staande ovaties.
Het zich steeds vemieuwende repertoire be
strijkt een breed seal a van muzieksti jlen,
voornamelijk gezongen in het Nederlands en
Engels.
Het repertoire varieert van "btoeder hoe zal
ik Je danken" van Jolviny Hoes tot "I am a
stranger here myself" van Kurt Weil en van
een wervelende medley van Abba-successen tot
het indringende lied "The man that got away",
dat vooral bekend werd door Judy Garland.
Zaterdag 5 april
In de N.H. kerk te Broek in Waterland
Aanvang 20.00 uur
Toegang leden gratis, niet leden f 7,50.

=RUIMTE TE OVERrg

Te veel copie voor een enkele Broeker Gemeen
schap, maar om 4 bladzijden vol te krijgen
valt toch ook niet mee. Onze nieuwe inwoners
wil ik het volgende lied niet onthouden:

(Wijze: Wie Neerlands Bloed)

0, Heerlijk Broek in Waterland
daar aan het Havenrahak
Ik heb aan U mijn hart verpand
mijn vroeger onderdak.
Gij zijt het reinste dorp bepaald
waar ik ken zovele schatten
en waar de schoonste vuilnisvaalt
klaar ligt voor dikke ratten
daar ligt voor dikke ratten.

0 Heerlijk Broek in Waterland
waar wilg en elzen groeien
ik heb aan u mijn hart verp^d
daar waar al die koeien loeien.
Ik droom nog van Uw waterkant
doorkliefd met vele sloten
waar al die dure beesten staan
met natte modderpoten
met natte modderpoten.

P.S.

en van onze oud burgemeester Koppenaal:
REGELS VOOR HUISVUIL

Denk aan de container voor uw glas
De compostcontainer komt te pas
Klein chemisch afval en batterijen
Kunt u naar de gemeentewerkplaats rijen
Uw kranten, vodden en uw dozen
Kunt u via akties lozen
Al de overige spullen
Kunnen op vrijdag de vuilniswagen vullen.

5 jaar o.a. op in
Washington en New
te trekken en ont-




