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AGENDA
10mrt NU*' + Oud Broek naar Beeckestijn
10 t/m 26njrt Bibliotheak Verkoop afgesphreven boeken
14mrt Passage Genetlsche modjficatie
ISmrt GUI >PAPIER Soos: Noordzljde
1Smrt Plat elandsvrouwen "Thijsse' Hof
^mrt Broc ker Gemeenschap Jaarvergadering

11 mrt Kin( ercentrum: Feesteiijke opening
17mrt GUI) PAPIER Havenrakkers
ITmrtKDS Jubileumfeest
18mrt Dor )shuis Katwoude 2e handsmarkt
21 mrt Bibli 3theek Lazing "Weidevogels" op Marken
22mrt GUI) PAPIER Soos: Zuidzijde
23mrt Plattelandsvrouwen "Die Lustige Witwe"
24mrt NUT Met Zwanenkoor
25mrt Dor >shuis Katwoude Pok6mon ruilbeurs
27mrt Knu selnest: Bloempot met eierschalen
27mrt Knu selnest: Paaskrans
28mrt Bibl otheekLezing "Weidevogels" te M'dam
29mrt GUlb PAPIER Soos: Noordzljde
30mrt Bibl ptheek Cynthia McLeod in Gostzaan
31 mrt RGInMELMARKT t.b.v. Kerkgebouw Broek
^4r(nrt SDC IB Bingo in de kantine

Iapr Dor Uhuis Katwoude Countrycaf6
3apr Plat elandsvr.: Bloemschlkken met Ali Sluis
3apr KD^ Jaarvergadering in Broekerhuis
Sapr Rec itsadviesburo
7apr Mer sen in nood Kledlngactie

1lapr Pas sage Net beeld van Chrlstus in de kunst
21apr GUI i PAPIER Havenrakkers
24apr Knu selnest: Kussen van kippengaas

PASSAGE
woensbag 14maart, 20.00 uurinde kosterij

GENETISCHE MODIFICATIE
De heer W Lageweg, deskundige op dit gabled
gaat uitleg geven op b.v. daze vragen: Wat is het;
wat kun je irmee; wat doet het met jou?

OUD PAPIER Havenrakkers
17 maart wordt er weer GUD PAPIER

opgehaald cooro.b.s. De Havenrakkers. Gm 9.30 uur
beginnen wji op de Ellandweg. in het andere dee! van

dt cm 10.00 uur begonnen. Wilt u het pa-
zak of goed gebonden, tijdig buiten zetten.
worden meegenomen. Bij voorbaat dank!

Op zaterda^

het dorp wo
pier in doos
Ook vodder
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*DE BROEKER GEMEENSCHAP"
Redactie: Atsie Orijver, Buitenweeren 17
1151 BE Broek In Wiand, tel: 020 403 1201

BIBLIOTHEEK
Van 10 t/m 26 maart houden we de jaarlijkse

VERKOOP van AFGESCHREVEN BOEKEN
tijdens de openingsuren.
Maandag 15.30 - 20.30 uur DInsdag 13.30 -14.00 uur
Donderdag 15.30 -16.30 uur en 19.00 - 20.30 uur
Zaterdag 10.30 -12.20 uur

WEIDEVOGELS
In de bibliotheken van Marken, woensdag 21 maart
en Monnickendam, woensdag 28 maart, houdt Inga
Tessel, sinds jaar en dag actief in de weidevogelbe-
scherming, een lezing over deze in Waterland veel
voorkomende vogels.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang / 5,~. Koffie gratis.
De bibliotheken van Waterland hebben CYNTHIA
MCLEOD uitgenodigd over haar werk te vertellen in
het kader van het thema van de boekenweek. Zij
komt op 20 maart naar de bibliotheek van Gostzaan
Zuideinde 101. Aanvang 20.00 uur.
Toegang: Leden van openbare bibliotheken, waar
dan ook in Nederland betalen / 7,50;
niet-leden / 10,00. De koffie of thee is gratis.

BROEKER GEMEENSCHAP
donderdag 15 maart am 20.00 uurin het BroekerHuis

Alle aangesloten verenigingen hebben een ultnodiging
ontvangen. Het bestuur zo het zeer op prijs stellen indien
alle verenigingen een vertegenwoordlger sturen.

PLATTELANDSVROUWEN
donderdag 15 maart, 20.00 uur, DorpshuisKatwoude

Thijsse's hof in Blcemendaal
De heer Welters van de Stichting Thijsse's Hof vertelt
aan de hand van o.a. die's over Jac.P. Thijsse, ontwer-
per van de heemtuinen en maker van een aantai
Verkade-albums.

KINDERCENTRUM BROEK IN WATERLAND
Deaanhouder wint!! Feesteiijke opening!!!

Zaterdag 17 maart om 10.30 uur
officiSle opening voor genodigden. Van 11.30 -13.30 uur

OPEN HUlS
voor alle belangsteilenden.

in het centrum, Nieuwiand 22-24, zijn gehuisvest:
Kinderdagverbiijf't Elfenbankje, naschoolse opvang de
Reuzenzwam en peuterspeelzaal't Stokpaardje.
Tevens vieren wlj op die dag het felt dat de peuterspeel
zaal '"t Stokpaardje" 25 jaar bestaat.





KNUTSELNEST

Dinsdag 27 maart Wagengouw 114
gaan we een BLOEMPOT opmaken met eierschalen
gevuld met verse bloemen en waxine iichtjes. Op die
dag kan ook een PAASKRANS van stro opgemaakt
worden met tllansia en natuurlijke decoraties, gevat in
een lijst.

Dinsdag 24 april
Kussen van kippengaas, gevuld met hooi en verder
opgemaakt met verse plantjes.
Opgeven bij Nel en Stijnie, tel. 403 3096 of 403 3238.
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KLEINDIER JUBILEUM

Op 26 februari 1926 waren het de heren Peereboom,
Geitenbeek, Swart, Pels en de Gler die besloten dat
een verenlging In het leven geroepen moest worden die
het belang van plulmvee en konljnen moest bevorderen.
Met name het In stand houden en veredelen van de
rassen werd beoogd, maar bovenal ook het kostenas-
pect speelde hierin een grote rol. Immers In verenlglngs-
verband kon men, door In verenlglngsverband In te
kopen, de voederkosten beperken.
Maar deze heren waren ook zeer voorultstrevend, want
ir^at zelfde jaar werd op 18 en 19 december ook al

tentoonsteiling georganlseerd In het 'gebouw Con-
cordla'. Het was een Natlonale tentoonsteiling en er
waren 158 dieren Ingeschreven.
DIt ailes betekent dus dat Kieindiersportvereniging
"Broek in Waterland en Omstreken" 75 jaar bestaat.
Dat heuglljke felt gaan we vieren op zaterdag 17 maart
met een receptle van 14.00-16.30 uur In het Dorpshuls
te Zuldenwoude. HIervoor bent u alien ultgenodlgd. Een
jublleum zou geen jublleum zljn zonder jubllarlssen en
een X-aantal mensen heeft hiervoor een ultnodlging
ontvangen. Een verenlging zonder ieden kan ook geen
75 jaar bestaan. Daarom heeft het bestuur gemeend dit
ook gezamenlljk met de ieden, jeugdfokkers en dona-
teurs te vieren met een feesteiljke avond. Deze avond
vangt aan om 20.00 uur en zai worden verzorgd door
de amusementsgroep 'de DIATONICA's'. Deze groep
komt ult de kop van Noord-Hoiiand, bestaat ult 25 me-
f^erkers en zlj brengen een gevarleerd programme
vol zang, dans en muziek ult de Jaren '80. Het beioofd
een waar spektakei te worden en besilst voor elk wat
wlis. Bent u nog geen ild of donateur?? Dat kan heel
snei verhoipen worden!
Een teiefoontje naar 4031801 en ook u schulft aan bIJ
de Kieindiersportvereniging.
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ROMMELMARKT

zaterdag 31 maart van 9.00 - 15.00 uur
tb.v. het restauratlefonds van de Kerk te Broek.
Meubeis e.d. kunnen vanaf heden opgesiagen worden.
Wilt u zo vrlendeiljk zljn het zeif te bewaren dan komen
wlj dat In de week voorafgaande aan de markt ophaien.
Overtoiilge boeken (geen studleboeken), kleding,
grammofoonplaten, potten, pannen, giazen, kop en
schoteis, bestek, snuisterijen, puzzeis, speeigoed en
andere overtoiilge verkoopbare spullen kunt u kwljt bIj
de famine Spaans, Laan 4. NIemand thuls? Zet het In
de open schuur lets verder het erf op. Wilt u prijsjes
schenken voor het Rad van Avontuur, dat weer voiop
zai draalen, dan houden wlj ons aanbevoien. Op de
markt kunt u dit jaar naar harteiust spelletjes komen
doen, ulteraard voor het goede doei.

informatle en aanmeiden spuiien 403 1494.

REUNIE HAVENRAKKERS

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
foto's van uw schooltijd tussen 1965 en 2000

WIe wli foto's ter beschlkking steiien? TOT NU TOE
HEBBEN WiJ ZEER WEINIG FOTO'S ONTVANGEN
De foto's worden gescand en zo spoedig mogeiljk retour
bezorgd.Doe de foto's dan In een enveioppe, vergeet
niet uw naam achterop ledere foto te zetten en lever de
foto's voor 16 maart In bIj MIeke v.d. Greft op school.

**********

DORPSHUIS KATWOUDE

zondag 18 maart van 14.00 - 16.00 uur
2e Handsmarkt U kunt een tafeitje huren bIj het Dorps
huls, tel. 0299-65 1046.
Zondag 25 maart van 14.00- 16.00 uur
Pokemon ruilbeurs De coiiectle nog nIet compieet? HIer
kun je rulien. Toegang / 2,50 p.p.
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DORPSRAAD

Op 27 maart hebben wlj weer ons haifjaariljkse gesprek
met B&W. Graag zouden wlj van u zaken vernemen die
dringend aan de orde gesteid moeten worden.
Neemt u contact op met Johan Lok, 403 3450 of
Georgette Guije, 403 1443.

SDOB - BINGO

Op zaterdag 31 maart organlseert SDOB weer een fan-
tastlsche BINGO In de kantlne. Mart Keiderman Is weder-
om gastheer en speiielder en ulteraard zljn er weer
prachtlge prijzen te winnen. Aanvang: 20.15 uur.
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THUISZORG

i/l/benscfagf 21 maart van 20.00 - 22.00 uur
'S NACHTS DROGG voor ouders van kinderen van 8
jaar of ouder die's nachts nog In bed piassen. Vooraf-
gaand aan de cursus vindt er een persooniljk kennlsma-
klngsgesprek piaats. 6 bijeenkomsten.

Vrljdag 23 maart van 13.30 -14.45 uur
BABYMASSAGE voigens de Shantaia-methode. Het Is
een natuurlijke manler om met uw baby te communlce-
ren. 5 wekelljkse bijeenkomsten In Monnlckendam.

Donderdag 29 maart van 10.00 - 11.30 uur
LEREN MASSEREN op een verantwoorde wljze een
ontspannende massage leren geven aan partner, vrlend
ofkennls. 10 bijeenkomsten.

Donderdag 29 maart van 20.00 - 22.00 uur
ZINDELIJK WORDEN, EEN HELE KUNST Deze thema
bijeenkomst Is bedoeld om ouders van kinderen van 18
maanden tot 4 jaar te Informeren over de hulp die zlj
kunnen bleden bIj het proces van zindelljk worden.
Voor aanmelding en/of informatle over bovenstaande
bijeenkomsten kan 7 dagen per week, 24 uur per dag,
contact worden opgenomen met de Zorgcentrale van
Thulszorg ZaanstreekAA/aterland: 0900-8806
(22 ct/min), Waterlandplein 5, Purmerend.

VERLOREN

In de nacht van 17 op 18 februari na Broekpop een
briefje van f 100,00. Is er een eerlljke vinder?
Maarten Westerneng, Westweer21, tel. 403 3026.
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BURGERLIJKE STAND

geboren
Jessica d.v. R. Witter en S. Verhoef


