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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN V«. DE SfCHTmO -DE B..—.J

1151 BE Broek in W'land, tel. 020 403 12C
Inleveren kopij zondagavond
voorafgaande aan de verschijningsdaium

AGENDA

27mrt Areopagus De wijnen van Griekenland
28mrt Broekerhaven Klaverjassen en rummicub
28mrt Areopagus Waterland Jazz Collectief
29mrt Fanfare Zuldenwoude Concert + Bingo
31mrt Areopagus The Guitar Man

1apr Plattelandsvrouwen Eendagsbestuur
1apr Areopagus: Vrijuit zingen
2apr Areopagus Een jood In Athene
3apr OUD PAPIER Soos: Zuldzljde
3apr Rechtsadvlesburo
3apr NUT Net Noord-Hollands Kanaal
3apr Broekerhaven Knutselen voor de Paas
3aprBroekerhaven de Anjawlma's
3apr Areopagus Waterlandse stoel Harry Borghouts
4apr Broekerhaven Kegelen
5aprMensen in Need kledlngactie
5apr NUT Excursle langs Net Noord-Hollands Kanaal
7apr Areopagus Pastorale Psalm 239apr Passage Oikocredlt-lkon-Passage oeeiaige reis ovbi i.=a

10apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde _ Helder tot Amsterdam.Toegang: niet-leden € 3.
' en rond Mdam _ . ^ n 30 uur. oroanlseerl10apr Bleb M'dam Inga Tessel Natuur In

11apr SDOB-75 jaarSponsorloop
11apr Broekerhaven Sjoelen
12apr OUD PAPIER Havenrakkers
12apr Suyderwou's Historie: stadswandeling Enkhuizen
12apr Areopagus Schllderfeest
12apr SDOB-75 jaar Darten ^
12apr Gemengd Koor +Fanfare Zuidenwoude Concert
14apr Areopagus Concert Weesthuls en Kwakerlanders
17apr OUD PAPIER Soos: Zuldzljde
22apr Plattelandsvrouwen Muzlekprogramma
24apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde
24apr Oud Broek Jaarvergadering +lezing Volgermeer
24apr Areopagus Het thuisland DIederIk Samson
26apr Areopagus Griekenland cullnalr
28apr Areopagus Lezing Grieks-Byzantljnse Ikonen
29aprAreopagus Bal Populaire
30apr Konlnglnnedag '

imei OUD PAPIER Soos: Zuldzljde ; a
1mel Rechtsadvlesburo -v ri;;> i

4mel Dodenherdenking ^
8t/m17mel Neeltje Pater: Moord in de Volgermeer
17t/m25mel SDOB feestweek 75-jarig jubileum
9t/m17aug Broeker Feestweek

FANFARE ZUIDERWOUDE
Od zaterdag 29 maart Is er In het Dorpshuis te Zl
woude een concert van het Opieidings Orkest va
fare Zulderwoude en Muzlekvereniging Olympia.
gezamenlljke opieidingsorkest leren df nieuwe ni
kanten hun samenspel ®
O.I.V. dirigent Ger Klein, Zowel alleen a|s met het
re corps Zulderwoude zai er menig vrpl|jk nurnme
den gespeeld. Aanvang; 20.00 uur^ toegang Is gi
Aanslujtend zaI ereen bingo gehouden worden,
een Is van harte welkom!

PLATTELANDSVROUWEN

DInsdag een april om 20.00 uur in Broekerhaver
verrasslngsavond van heteendagsbestuur.

*******

NUT

Noordhoiiands Kanaal: dialezing op 3 ap
Op 3april zaI D. Keyzer ult Landsmeer ons In h<
kerhuls aan de hand van dia's meenemen op e€
beeldige rels over het Noordhoiiands Kanaal vai

Zaterdag 5 april, yertrek 9.30 uur, organlseert
NUT een bustocht pm zelf de.schoonheld van <
naal tegaan ervaren .We houden een kofflesto]
mee?) en hopen ±14.15 uur terug tezijn. Dhr. H
bereld gevonden tijdens deze excursle onze gid
Opgeven t/m 28 maart bij Lies Dobber, tel. 40:
Nutsleden € 5r niet-leden € 7,50. Vol = vol.

rechtsadvies burg waterland
3 april van 19.30 - 20.30 uur

in de KQSTERIJ, Leeteinde 2
gratis deskundig advies

TELEFONISCH AANMELDEN + inl. 403 1i
******

MENSEN IN NOOD KLEDiNGACTIE
Zaterdag 5 april wordt er weer kleding Ingezam
menseri In nood. Dit jaar staat het project In hel
van de "Kinderarbeld". Let op!! Er wordt nietaar
Wilt u de zakken voor 10.00 uur bulten zetten, (
worden ze zekar meegenomen. Op zaterdag 5
Voor de Broekermeerdjjk: bellen naar het inforr
nummer 403 i920. Tot zaterdag 5 aprilil!!

**********





BIBLIOTHEEK
LEENDIRECT

: > De grootste CD-collectie van Europa
direct te lean via de eigen openbare bibliotheek.

Allang op zoek near die ene CD? Zeerwaarschijnlijk te
vinden bij de Centrate DIscotheek Rotterdam. Via de
website vah de CDR, www.muziekweb.nl kunnen ieden
van de bibliotheken in Waterland nu zelf een cd aanvra-
gen en laten veizenden naar hup eigen bibliotheek. In-
formeer in de bibliotheek.

; VAKANtlETAS
6 van uw favoriete boeken mee op vakantie?

Geef uw lijst uiterlijk 3 weken voor uw vakantie dooraan
de bibliotheek en zij zorgen ervoordat de vakantietas
gevuld wordt metminimaal 6 vande 10 opgegeven ti-
tels. Voorslechts € 12,- (niet-ieden € 16,-) verzekert u
zich van een vakantie vol leesplezier. U kunt de boeken
voor 6 weken meenemen. Elk door u gewenst boek /
jeugdboek komt voor deze service in aanmerking mits
verkrijgbaar bij de bibliotheken en/of boekhandels.

Bibliotheek Openingstijden
Maandag 15.30-20.30 uur
Dinsdag 13.30 - 14.00 uur
Donderdag15.30 -16.30 uur

19.00-20.30 uur

Zaterdag 10.30 -12.20 uur
Leeteinde 16 (achterom)

Telefoon/fax 403 3570
vvww.bibliotheekwaterland.nl/broeklnvvaterland

e-mail ob.broekinwaterland@wordoIine.nl

NATUUR IN EN OM WIONNICKENDAM
10 april 20.00 uur

Inga Tessel vertelt aan de hand van dia's hoe mooi en
interessant de natuur in Monnickendam en omstreken
is, De lezing vindt plaats in de bibliotheek van Monnic
kendam, 't Spil 19. Toegang: € 2,-.

*********

ROMMELMARKT

De rommelmarkt t.b.v. het Restauratiefonds van de N.H.
Kerk te Broek was weer een groot succes. Veel mensen
zagenweer kans hun slagte slaan, erwaren veel mooie
spullen te koop, het rad draaide er lustig op losen het
was prachtig weer. Door de inzetvan alle medewerkers,
hartelijk dank daarvoor, was de opbrengstweer fantas-
tisch ruim € 6000,-. Ook alle goede gevers van de te
verkopen spullenwillen we hierbi] bedanken.
U kon de naam van een pop raden. Er waren 2 mensen
die het juiste antwoord wisten, Tiny, doorloting mocht
Jannie van Gog zich de gelukkige noemen.
Het door Piet Beets gemaakte hobbelpaard is gewon-
nen door Lies Dobber, de ingelijste aquarel van Gerrit
Koomen kwam bij de fam. Gaaf terecht en Marie van
Gog won de lappendeken.
NatUurlijk is er volgend jaar weer een rommelmarkt.

Ukunt het hele jaar dbor boeken brengen bij
Marion Spaans, Laan 4.

WEBSITE BROEKER GEMEENSCHAP
www.debroekeraemeenschap.nl

BUREAU BURGERZAKEN
De gemeente Waterland heeftbesloten het bureau Bur-
gerzaken op het gemeentehuis vanaf 12 maart weer op
woensdagmiddag te openen voor publiek, van 13.30
uur tot 16.00 uur. We adviseren u zoveel mogelijkge-
bruikte maken van de ochtendopstelling of de opstelling
op woensdagmiddag. De verruimde openingstijden zijn
van kracht tot en met 25 juni. Het bureau Burgerzaken
is normaal alleen's morgens geopend van'9.00 -12.30
uur, en op donderdagavond van 18.00- 20.00 uur.

••ik****i*r***

BURGERLIJKE STAND
Wilt u geboorte - huwelijk ofpyerlijden in de Burgerlijke
Stand van de Broeker Gembepschap vermeld zien:
een berichtje naar Buitenweereri 17,1151 BE in Broek.
KLOKLUIDEN bij een geboorte:
Neemt u contactop metGees Oud, tel. 403 1235, b.g.g.
Joop Bueneker, tel. 403 1314.

*********

VOLGERMEER

Wilt u de ontwikkelingen van de Volgermeerpolder vol-
gen: Bezoek dewebsite van de Milieudienst van A'dam.
www.milieudienst.Amsterdam.nl/bodem/Volgermeerpolder

***********

KERK OPEN in BROEK
Wie is bereid 3 uur (of meer) in de maand van haar/zijn
schaarse vrije tijd beschikbaar te stellen voor

het openstellen van de kerkvoorhet publiek.
Deopbrengstvan de openstelling is voor het Restaura
tiefonds van de kerk. De kerk is open van maandag t/m
zaterdag van 10.00 -13.00 en 13.00 -16.00 uur.
U kunt de door u gewenste dag en tijd kiezen en u op-
geven bij Henk Valk, tel 403 1724.
In mei beginnen we weer met de openstelling, Septem
ber is de laatste maand. Het is heel leuk om te doenl!!!

hoe meer medewerkers hoe meer vreugd 1
*********

SCHOOLVAKANTIES 2002-2003
Paasvakantie: vrij 18 april t/m ma 21 april 2003
Voorjaarsvakantie: ma 28 april t/m vrij 9 mei 2003
Pinkstervakantie; ma 9 juni 2003
Hemelvaart: do 29 mei t/m vrij 30 mei 2003
Zomervakantie: ma 30 juni t/m vrij 8 aug. 2003

********

MENSEN IN NOOD KLEDINGACTIE
Zaterdag 5 april wordt er weer kleding ingezameld voor
mensen in nood. Dit jaar staat het project in het teken
van de "Kinderarbeid". LetopI! Erwordtnietaangebeldl!
Wilt u de zakken voor 10.00 uur buiten zetten, dan
worden ze zeker meegenomen. Op zaterdag 5 april.
Voorde Broekermeerdijk: bellen naar het informatie
nummer 403 1920. Tot zaterdag 5 aprilllll

**********

E-mail mededelingenblad
e-mail: atsiedriiver@zonnet.nl




