
22 april 2004 no. 1355

BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Inleveren kopij voor zaterdag voorafgaand a^n de datum van bezorgen. Verschijnt 1 x per 14 dagen.
Redactie: Buitenweeren 17, I f51 BE, Broek in Waterland + atsledrijver@zonnet.nl

AGENDA

22apr ArePpagus/bibliotheek boek/film Met bittere kruid
22apr Piatteiandsvr. Alegerije en de Algerijnse Sahara
23apr Broekerhaven Kiaverjassen en runimicub
23/24apr Arebpagus; balletgroep Md^^ekschool Waterland
24apr OUD PAPIER Havenrakkers
^Wtapr Jeughonk + SDOB muziekfeestvoor 13 t/m ± 17 jaar
1- jpr Arebpagus: The guitar man
29apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
29apr Cud Broek Jaarvergadering ''
29apr Arebpagus Bal populair in het Mirror Paviljoen
30apr Broekerhaven Geen activiteiten
30apr Koninginnedag
2mei Broekerhuis culinair

4mel Dodenherdenking
6mei Rechtsadviesbureau

7mel Broekerhaven Kegelen
8t/m16mel Noordmeerweg Kunst: Zes vrouwen te kijk
lOmei Kerk Open van start
lOmeiArebpagus Heirriwee haar Ruslahd '
11mei Ouderensoos Busreis n'aSr N.O. Polder
11mei Platlelandsvrouwen Ebndagsbestuur "
12mei Passage Creatieve avond
14mei Broekerhaven SJoeleh
14mei Concert in Broeker kerk

ISmei Concert in Broeker kerk

^9«s^ei Broekerhvaven geen activiteiten
rfiei Rbiidje Belmermeer

21mei Brobkerhavbn Kienen
22mei OUD FAPIER Havenrakkers

22mei Zuiderwoude Voorjaarsmarkt
19/20jun Waterland - Kerkenland

26/27jun Waterland - Kerkenland
7t/m15aug Broeker feestweek

********

DODENHERDENKING

' 4 mei 2004 omf49.30 uur
in de N.H. Kerk te Broek In Waterland

Orgelimprovisaties -Ike Rebel
Declamatie ' - Marion Spaans
Zang - Broeker Havenkoor

- Gemengd Koor Broek
Kinderen van groep 8 van de Havenrakkers

2 minuten stilte

Samenzang -Wilhelmus
Toespraak door burgemeester Jongmans in de kerk.
Bloemen leggen bij het monument.

********

OUD PAPIER Havenrakkers
Op 24 april wordt er OUD PAPIER opgehaald door o.b.s. De
Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wilt u het papier in
doos, (plastic)zak of goed gebonden, niet in houten kratjes,
tijdig buiten zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neer-
zet. Geen vodden. Bij voorbaat dank!!

********

RECHTSADVIES EURO WATERLAND
6 mei van 19.30 - 20.30 uur in de KOSTERIJ,

Leeteinde 2, telefonisch aanmelden + inl. 403 1513.
gratis deskundlg advies

*******

PLATTELANDSVROUWEN

Donderdag 22 april is er in Dorpshuls Katwoude in de serle
"Verre landen - vreemde volken"een lezing over Algerije en
de Algerijnse Sahara door mevr. D, Feenstra.

BOREALWOODHOUSEDANCEPARTY

M.m.v. BOREALSKYLIGHT UNLIMITED. Boreal is Engels
ypti.Know en betekent noords, noorder of noordelijk. Com-
bineer dit met Noordsche Bosch, Noordmeer en Noorderlicht
en je krijgt lets werveiends. Daarmee is deze vraag beant-
woord. Op zaterdagavond 24 april vanaf 20.30 uur tot 24.00
uur zai dan toch dit uitgesteide spetterende muziekfestijn
plaatsvinden in de SDOB-kantine. Op dit feest is de hele
Broeker jeugd van middelbare schoolleeftijd meer dan wel-
kom. Hiertoe rekenen we ook de groep achters. De toegang is
gratis en de copsumptles betaal je gewoon zelf. Voor de iets
ouderejeugd(nrfinimaal lJ^ is er gewoon een biertje te koop.
We maken het niette kjhderachftig) maar waken na-tuuiiijk
voor excessen. Verzoeknummers zijn mogelijk en zelf-
verklaarde idols-in-de-dop kunnen hun klinsten ten toon sprei-
den.. Behalve de crew zijn ouders niet welkom. Organisatie:
de werkgrqep jeugdhonk Broek m.m.v. de jeugdcommissie
van SDOB. Er zaI kort iets worden verteld over de stand van
za-ken met betrekking tot dat jeugdhonk. We maken de na-
men bekend van minimaal vijfBroeker jongeren, die zich in
Broek wat nadrukkelijker gaan bezig houden met Broeker
jeugdzaken. Twee daarvan zullen door de aanwezige jong
eren word-en gekozen om twee keer per jaar Broek te ver-
tegenwoordigen in de jeugdraad van de gemeente Waterland.
Jullie moeten vooral zelf het heft in handen nemen en voor-
komen dat Broek ben grote "saaie ingedutte" bejaardenclub
wordt. Laatje ho-ren! En vooral, doe! Wij willen daarbij een
flinke steun in jullie rug zijn. Aanmelding kandidaatactieveling-
en Info: Catharina Sinke (403 1558) en Jaap.Blakbom (403
3175). Tot zaterdagavond op de borealspringparty




