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JEUDEBOULES

AGENDA
14t/m17apr Paasvakantie
15apr Die sieben ietzten Worte unseres Ertdsers am Kreuz
15/16apr SDOB Noordsche Bosch toemooi voor de jeugd

<'^^pr Paaseieren zoeken
i&iapr Gymver. Sparta Jaarvergadering
IQapr ArePpagus Gerard NIenhuis; Geioof en wetenschap
20apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde
20t/m23 ArePpagus; Muzlekvierdaagse
21apr Bfoekerhaven; kfenen
21/22apr Havenrakkers Toneelvoorstelling
22apr OUD PAPIER Havenrakkers
23apr Broeck: brunches &lunches: High Tea
25apr Dorpsraad Atgemene Jaanrergadering
25apr Ouderensoos viert 50-jarig bestaan
27apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
27apr Broekerhaven: Samen eten
28apr Broekerhaven: Klaveijassen Rummlcub
29apr KONINGINNENDAG
It/mSmei Melvakantie
4mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde
4mei Bibllotheek's avonds gesloten
4mei Dodenherdenking
5mei Broekerhaven: Kegelen
f^el Zuiderwouder Kerk Koffieconcert MarkerMannenkoor
1umel Passage Creatieve avond
11mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
11mei Rechtsadviesburo
12mel Broekerhaven: SJoelen
13mei Zuiderwoude: Grote Voorjaarsmarkt
13mei Net Broeker Huls Culinair: Thijs Steur
15mei Broeker kerk open t/m eind September
18mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde
19mel Broekerhaven: Kienen
21mei Gemengd Koor Broek in Waterland: Concert
24mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
25/26 mei Kunstroute Broek in Waterland
25mel Broekerhaven: Geen actlviteiten
26mei Broekerhaven: Klaverjassen en Rummlcub
27mei OUD PAPIER Havenrakkers
28mei Zuiderwouder Kerk Koffieconcert Simply West

ljun Broekerhaven: Samen eten
8jun Broekerhaven Concert Broekerhavenkoor

17jun Broekpop 15 jaar Muziekevenement op Kerkplein
4,5,6,7 juli AVONDVIERDAAGSE
5t/m13aug Broeker feestweek

Hoewel de iente lang op zlch heeft laten wachten rekenen we
er op dat het toch op een dag Jeu de boules-weer zai zijn..
We zijn inmiddels weer begonnen. De vaste spelers en
speelsters zijn door ons benaderd. Maar we zien ook heel
graag nieuwe jeu de boulers aantreden!
Info: Jan Maars, tel. 403 1118 of Marianne Poot, 403 1296.

HERVORMDE 6EMEENTE ZUIDERWOUDE/UITDAM
Zaterdag 15 april 16.30 uur kerk Zuiderwoude *Dle sleben
Ietzten Worte uneeres Erldsere am Kretiz' van Josepth
Haydn.
Uitvoerende planisten: Gerard Pott en Ike Rebel
Schilderijen: Jeltje Hoogenkamp
In Zuiderwoudespelen twee begaafde pianisten uitde
omgeving samen dit grote werk. Er t)estaat ook een versle voor
een heel orkest, maar veel passender bij de stilte van deze dag
isdeze planonnterpretatie. De kruiswooiden worden gelezen bij
het begin van het pianodeel.Aan de muur van de kerkzijn
zeven schilderijenopgehangen van JelQeHoogenkamp. Het
zijn kruisvormige kleurvelden waarbij eike kteur betekenis heeft
insamenhang met het krulswoord maar ookweer een efgen
interpretatie vormt Met een paar woorden worden deze kteuren
geduid. Deze bijzondere bijeenkomst beglntom 16.30 uur en
zaI rond een uur duren. ledere belangstellende is van welkom.

De Paashaas komt In Broekl
Wiljij 16 aprll Paaseieren meezoeken?
Schnjf/ mail je dan zo snei mogelijk in! 2 leeftijdscategorieen:
1 t/m 4 jaar en 5 t/m 8 jaar. Deelname: € 3,00 p/p
Verzameten om 10.30 uur, speeituin bij ^D.O.B (met jeeigen
t>egeleider). Ons e-mail adres: smHesmarket@vahoo.com

GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA
Op woensdag 19 aprll houdenwij onze jaarvergadering in het
Broekerhuis. Wij wlllen u ook langs deze weg hiervoor
uitnodigen.We hopen dat u djtjaar wel met grote aantallen zult
komen. We beglnnen om 20.00 uur en proberen het om 22.00
uuraf te sluiten. Uiteraard krijgt u van ons een kopjekofRe en
een frisje tijdens de vergadering. We hebben best wel het e.e.a.
te bespreken dus we rekenen op uw komst.

OUD PAPIER Havenrakkers
Op zaterdag 22 aprll wordt er weer OUD PAPIER opgehaald
door o.b.s. De Havenrakkers. We beglnnen om 9.00 uur op de
Eilandweg. Wilt u het papier indoos, (plastlc)zakof goed
i[ebonden, niet in houten kra^es, tijdig buiten zetten op de
bjaats waar u het huisvuil ook neerzet Bij vooibaat dank!!





AVONDVIERDAAGSE 5 en 10 km

op 4,5,6 en 7 juli
Inschrijven Ran t/m 21 mei overdag in de winkei van Ploeger
en bij Tatia Englebert, Westweer 1 na 18.00 uur.
Bij aanmelding wordt gevraagd: Naam - adres - postcode -
geboortedatum - de hoeveelste keer er wordt gelopen en weike
afstand 5 of 10 km. Ook is het handig al u uw wandeiboekje
(Indlen in uw bezit) inlevert.
De 5 km mag worden geiopen door iedereen van 4 jaar en
ouder. De 10 km door iedereen van 9 jaar en ouder. Uiteraard
kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar alleen onder begeleiding
van een voiwassene deetnemen, zij kunnen zicti individueel of
in kleine groepjes aanmelden met vermelding van de
verantwoordelijke volwassene.
Inschrijfgeld: € 5,- voor alle deelnemers.
Start bij de winkei van Ploeger. Vijf km tussen 17.45 en 18.45
uur; tien km tussen 18.00 en 18.15 uur.
Maandag 3 juli Is een inhaaldag, vooraf melden.
Info: Tatia Englebert, 403 3530.

Veel wandel plezier.

FEESTELIJKE MUZIEKVIERDAAGSE

20 t/m 23 aprii
Opera, beroemde kiassieke koren en ierse folk

Een: LANG LEVE DE OPERA op donderdag 20 aprii
Verhalen met muziek van Kees Schilder, opera-enthousiast
Dm opera kan je niet heen. Een onhollandse muziekvorm met
veel Hollandse liefhebbers.
Je bent echt een avond uit bij een opera. Italiaanse
landschappen en hartstochten worden naadloos gevangen in
onvergetelijke muziek. De belangstelling -ook in ons koude
kikkerland- groeit.
Kees Schilder, een echte operafan, is directeur In het
basisonderwijs en houdt van verhalen over de opera. Het is een
kleurrijke wereld die hij oproept, gelardeerd met prachtige
muziekfragmenten. Tekstboekjes maken het mogelijk de plot te
volgen. Een onvergetelijke ontmoeting met hartstochtelijke
muziek en solisten.

Twee: KOOR TRAJECTi VOCES' o.l.v. Dirkian Horrinoa

Vrijdag 21 aprii een muzikale reis rond de Baltische Zee.
Een prachtig semi-professloneel koor uit Utrecht trekt met
superieure zang en origineel repertoire door Nederland. Als
start van die tournee brengen ze in Areopagus het programma
met als titel 'Balticum', een ontmoeting met componjsten uit
Finland, Rolen, LItouwen en Estland. Het is moderne en
romantische muziek, gebaseerd op lieflijke volkswijsjes, maar
ook op monumentale idee^n van componisten als Sibelius,
Rautavaare, Twardowski, Gorecki, Ciurlionis en Tormis. Grote
namen maar in Nederland nauwelijks bekend. Wie wel eens
lets anders dan het gewone repertoire wll horen is hier op de
goede plaats.
Dirkjan Horringa is een expert in barokmuziek en leidt
verschillende ensembles en koren.

Hij is vaak in Tsjechie evoor grote muzikale projecten.
Toegang vrij, bus bij de uitgang.
Drie: iERSE iillUZiEK MET 'BiNNEAS'

Zaterdag 22 aprii Ierse traditionele muziek vermengd met
whiskey
Sinds 2005 speelt Binneas met een nieuwe bezetting in deze
contreien. Het zijn gerenommeerde muzikanten met veel
ervaring In de folk en jazz-wereld. Egbertien van Langeveld,
Eitjo Toom, Eric Hendriks. Anthony de Waal en Geerf Titsing
staan garant voor een keur aan traditonele instrumenten en
zang. In '1614' waren zij al eerder met succes te horen.
'S/nneas'betekent 'melodie' en melodieen zijn erte horen op
deze feestelijke avond. Het wordt een daverend concert
waaraan misschlen niet vreemd is dat de whiskey het spel en
de toehoorders/schouwers zaI inspireren. Ook een enkel lers
gedicht is mogelijk.
Vier: AUK-KAMERKOOR MET 'AY AMOR' op zondag 23
aprii 16.00 uur met een programma geTnspireerd op Federico
Garcia Lorca
Het koor staat onder leiding van Alfrun Schmidt (bekend van
het leiden van koren in Waterlandse regio) en telt 19 leden. Op
het programma staan een aantal schitterende gedichten van de
Spaanse dichter Garcia Lorca (1899 -1936). B.v. de Lorca
Suite (1973) van de Finse componist Einoojuhani Rautavaarea
en de Romancero Gitano (1951) van de Italiaan Mario
Castelnuovo-Tedesco. Deze moderne kiassieke worden omiijst
door enkele verrassingen. Een elgenzinnig en uniek
programma. De gitarist Rob Besselink begeleidt..
iNLiCHTINGEN OVER DEZE MUZiEKVIERDAAGSE;
Rieks Hoogenkamp, Dorpsstraat 2,1153 PB Zuiderwoude,
020-403 3507, hoogenkamp@hetnet.nl

********

WEBSITE BROEKER GEMEENSCHAP

Heeft u nieuws of wilt u anderen gewoon lets laten weten, laat
dan een boodschap achter in het Gastenboek van "De
Broekergemeenschap". www.debroekerqemeenschap.nl

^ BURGERUJKESTAND
Wilt u geboorte - huwelijk of oveiiijden in de Burgerlijke Stand
van de Broeker Gemeenschap vermeld zlen: een berichtje naar
Buitenweeren 17, 1151 BE tel. 403 1201.
KLOKLUIDEN bij een geboorte:
Neemt u contact op met Cees Oud, tel. 403 1235, b.g.g. Jeppe
van Rijssel, tel. 403 1314.

***********

AREOPAGUS

20.00 uur: kofRe en muziek, 20.30 uur: programme;
toegahg gratis, bijdrage in Are6pagus-bus bij uitgang;

Liitherse Kerk, Zuideinde '39 , Monnickendam
zie agenda Broeker GemeenSchdp en www.areopaqus.nl

ONTWERP EN TOEVAL op woensdag 19 aprii 20.00 uur
VREEMDE EENDEN IN DE BUT VAN DE WETENSCHAP

Lezing door Professor Gerard Nienhuis
Het afgelopen jaar is in ons land de discussie over het
Intelligent Design (ID) opgelaaid. Aanhangers van deze
gedachte menen dat het mogelijk is langs wetenschappelijke
weg vast te stellen of achter de natuurlijke historie van de
/^mos of van het leven een ontwerp schuil gaat.
1 egenstanders van deze ideeSn betogen vaak dat de
wetenschappelijke gegevens erop duiden dat de natuurlijke
historie geheel op toeval berust
De spreker op deze avond betoogt dat de beide opvattlngen op
dezelfde denkfout berusten.

Zijn bijdrage zai ongetwijfetd discussie opleveren en dat is ook
precies de bedoeling.
Gerard Nienhuis is hoogleraar in Leiden.

LEVENSLOOPAVOND op maandag 24 aprii
Malisca Muller (beeldhouwwerk en keramiek)
Eva de Waard (loopbaanadviseur)
Kunst is pas kunst als je heet niet meer snapt. Dat maakt dat

je blijft kijken. Zo is het ook net ons levensverhaal. Omgaan
met je leven is een hele kunst. Malixca en Eva combineren op
deze avond hun visie. Malisca brengt een inspirerende bee-
Idenreeks, van het eerste stapje van de peuter tot de tastende
gang van de grijsaard. Dit roept herkenning op en assoclaties.
Eva gaat in op de vraag waarom het lastig is richting te geven
aan je leven. Zij zlet een uiterlijke en innerlijke ontwikkellngslijn.
Daar zijn we ons vaak niet van bewust en dat levert weer
entrust en verwarring op. Zij schreef hierover een boek: 'De
veldheer en de danseres. Omgaan met je levensverhaal*.

COLLECTE

De opbrengst van de collecte voor het Reumafonds, gehouden
in Broek, Uitdam en Zuiderwoude bedraagtC 1262,65.

Alle gevers en collectanten hartelijk dank.
*********




