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AGENDA
11 mei Rechtsadviesburo

12mei Broekerhaven: Sjoelen
12mei Broeck: ouder-klnder borrel + eten
ISmei Zuiderwoude: Grote Voorjaarsmarkt
f^^e\ Breaker Kerk Open huis
lomei Theetuin "t Einde: Kruidenwandeling
13mei Met Breaker Huis Culinair: Thijs Steur
15mei Breaker kerk epen t/m eind September
18mei CUD PAPIER Sees: Neerdzijde
19mei Breekerhaven: Kienen
21 mei Gemengd Koer Breek In Waterland: Cencert
21mei Breeck: 'Hememade English high tea'
24mei CUD PAPIER Soos: Zuidzljde
25/26 mei Kunstroute Breek in Waterland

25mei Breekerhaven: Geen activiteiten

26mei Breekerhaven: Klaverjassen en Rummicub
27mei CUD PAPIER Havenrakkers

28mei Zuiderweuder Kerk Koffieconcert Simply West
ljun CUD PAPIER Sees: Neerdzijde
ljun Breekerhaven: Samen eten
2jun breaker Kerk Cencert: ergel en trempet
5t/m7jun Pinkstervakantie
8 jun DUD PAPIER Sees: Zuidzljde
8jun Breekerhaven Concert Broekerhavenkeor

CUD PAPIER Sees: Neerdzijde
iv^un Breaker kerk Amsterdams Kamermuziek Ensemble
17jun Breekpep 15 jaar Muzlekevenement ep Kerkpleln
24/25jun Waterland Kerkenland

ljul Breaker kerk Cencert van de greep Unicern
4t/m7jull ROLSTOELVIERDAAGSE
4,5,6,7 juli AVONDVIERDAAGSE
24juit/m1sep Zemervakantie
5t/m13aug Breeker feestweek

VERSCHMNINGSDATA BROEKER GEMEENSCHAP

i.v.m. de vakantie van de redactrice en anderen verschijnt de
Breeker Gemeenschap ep de velgende data:

1 juni (3 waken na 11 mei)
29 junI (4 weken na 1 juni
27 juli (4 weken na 29 juni)
ITaugustus (3 weken na 27 juli)
31augustus (2 weken na 18 augustus)
en dan weer geween em de 14 dagen

********

BIBLIOTHEEK GESLOTEN
op 20 mei

i.v.m. emzetting naar een nieuw autematlseringssysteem.

PRAKTIJK DOKTER NEMS
gesioten op 26 mei

Denkt u er aan op tijd uw medicljnen ep te halenlll!
*******

GROTE VOORJAARSMARKT IN ZUIDERWOUDE
MET VEEL ATTRACTIES

Op zaterdag 13 mei a.s. van 10.00 tet 15.00 uur wordt er In en
em hat Derpshuls van Zuiderwoude een gezellige voorjaars
markt geheuden met een cultureel tintje. De epbrengst van dit
gebeuren is n.l. bestemd veer de restauratie van hat kerkergel.
Wat kunt u zeal verwachten. Allereerst een grete vioelenmarkt,
curiosa, 2^-hands boeken, cadeautjes en wenskaarten, kaas,
wijn, gebak en een grete sprtering planten veer binnen en
buiten. Kertem te veel em ep te neemen. En natuurlljk draait
hat Rad van Aventuur waarblj prachtige prijzen te winnen zijn.
Oek veer de inwendige mens Is gezorgd. Speclaal voer de
kinderen Is er een grabbelten, kunnen ze werden geschminkt
en is er een megelljkheid em een rl^e ep de pony te maken.
Info: 020-4033243 of 020-4031464

********

BROECK: LUNCHES EN BRUNCHES
Onze maandelijkse borrel met aansluitend eten ep de eerste
vrijdag van de maand wordt i.v.m. 5 mei een week verschoven
naar 12 mei. Kom oek naar de barrel en schrijf je in veer het
eten. Minimale Inschrijving van eten is 20 persenen. Kinderen €
6,00, velwassenen € 8,50. Mail naar infe@cafebreeck.nl of bel,
sms naar Marleus/Anja: 06-24687555/06-24280520. Uiterste
inschrijfdatum Is denderdag 11 mei. Tet vrijdag de 12^.
Zondag 21 mei vanaf 13.00 uur in cafp Breeck een

'homemade english high tea'.
Heerlijke zelfgemaakte sandwiches, ovenverse quiches, sco
nes, taartjes, koekjes & checolade tonbehs inclusief thee voer
€ 18,75. Reserveren: e-mail sturen naar info@cafebroeck.nl of
bel, sms naar Anja/Marlous 06-24280520/06-24687555.

*********

HET BROEKER HUIS CULINAIR
Zaterdag 13 mei is er een Breeker Huis Culinair. 0.1.v. chef
Thijs Steur (Le Hellandais, Damsteeg, de Postheern) werdt een
4-gangen diner geserveerd. Het menu is als velgt:

- Dun gesneden tonijn met aardappelbllnl,
tematenchutney en gebraden spek

- Remlge seep van prei met gebakken gamba's en
bladpeterselie

- gebraden lamsrack met Pommes Savoyard en
ansjevis, lamsoren, greene asperges en elgen jus.
Pure checeladefudgetaarl met citrussorbet, crPme
anglaise en sinaasappeltuille.

Kosten € 37,50 pp. Reserveren verplicht. 020-4031314
Zaal epen em 18.00 uur, aan tafel em 19.00 uur.





Het Amsterdams Kamermuziek Ensemble

speelt in Broek in Waterland
Cultureel Organisatiebureau Artifex organiseert op vrijdag 16 juni
2006 een concert in de sfeervolle kerk van Broek in Waterland

uitgevoerd door het Amsterdams Kamermuziek Ensemble.

Het talentvolle Amsterdams Kamermuziek Ensemble bestaat

uit Marleen Asberg (1®*® viool), Annabeth Webb (2*^® viool), Joel
Waterman (altvlooi), Floris Mijnders (cello) en Hein WIedljk
(klarinet), Marleen Asberg, Annabeth Webb en HeIn WIedljk
zljn verbonden aan het Konlnklljk Concertgebouw Orkest,
terwiji Floris Mijnders solocelllst Is van het Rotterdams Phlihar-
monlsch Orkest. Joel Waterman leldt de altgroep van het Sin-
fonletta Amsterdam. Op het programma van deze avond staan
het Klarlnetkwartet van W.A. Mozart (KV 581), het Klarinet-
kwartet van Johannes Brahms en het emotievolle Strljkkwartet
nr. 14 In D klein (TerTod und das MSdchen) van Franz
Schubert

Datum; Vrijdag 16 juni 2006 van 20.00 - 22.00 uur.
Prijs concert: € 15,00 per persoon
Inschrijven door te bellen met Cultureel Organisatiebureau
Artifex Travel (020) 620 81 12 of aanmelden via de website;

www.artlfex-travel.nl.

GEVONDEN

gouden heren zegelring op het Leetelnde tussen Kerk en
w.oekerhuls. Tel. 403 1715.

SMILE'S MARKET - puur plezier
Op zaterdag 8 juli wordt de eerste Smile's Market georganl-
seerd op het Kerkplein In Broek. Een vrolljke, gezonde markt
voor ledereen. Kraampjes met blologlsche-, streekprodukten,
hulsgemaakte lekkemljen, boerenlunch, kinderactlvltelten en
nog veel meer puur plezier.
Wat is jouw geheime recept?
Maak jlj die heerlijke sladressing, de beste appeltaart, een
t/errukkelljke quiche of lets anders lekkers?
Neb jlj een (h)eerlijk, home-made recept? Kom dan bij ons
zaterdag 8 jull In Broek In Waterland op de Smile's Market
3taan. Mall voor Informatie naar: smllesmarket@vahoo.com

NIEUWS VAN DE GUDERENSOGS

Ja ons 50 jarig jubileumfeest zit er weer op. Fantastlsch, zo'n
105 leden waren hiervoor in het Broekerhuls aanwezlg. De
zaal zat niet vol, maar tjokvol. De muzlkanten van de Westzide
Jttz band zorgden met 66n al voor een optimale stemming.
. Jtwaalf uur, dankzlj het uitzonderlljke moole weer, verhuls-
le een leder massaal naar de schltterende binnenplaats. Daar
/verd het feest voortgezet. Een leder genoot onder de parasols,
3fheerlljk In't zonnetje van de swingende klanken, de drankjes
3n het buffet. Deze feestdag zai ons nog lang heugen. Dank-
/voorden aan U als publlek, de weergoden, de muzlkanten en
Jeppe en Jorrit voor de medewerking en de beschlkbaarstelllng
/an het gebak.

Gud papier.
Eike donderdag halen onze vrijwllllgers van de Broeker Soos,
let cud papier In ons dorp op. Dankzlj de opbrengst kunnen
vlj als Soos heel veel leuke dingen doen voor onze leden. Een
jroot woord van dank, dat U dat steeds voor ons aan de weg
vllt zetten. Toch merk Ik, dat er nog steeds oud papier In de
/ullcontalner gedeponeerd wordt. Daar heeft niemand lets aan.
let het voor ons neer, of anders voor de school.

BRGEKER KERK

Vrijdag 2 juni cm 20.00 uur
Orgel en trompet concert
WIm DIjkstra op het orgel.

Op de trompet Enwin ter Bogt.

Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en 26 mei wordt er
voor de eerste maal In Broek In Waterland aan belde zljden van
het dorp een kunstroute georganlseerd.
Elly Koot en Bep Herrebrugh hebben dit Inltlatlefgenomen. DIt
naar aanlelding van een eerder inltlatlef van twee jaar geleden
toen zlj de kunstroute "rondje Belmermeer^hadden
georganlseerd. Helaas door verhuizlngen van enkele
kunstenaars Is dIt Inltlatlef nIet meer mogelijk. Daarom Is er nu
gekozen voor het dorp Broek in Waterland. Via een oproep
hebben zich 19 locaties gemeld om aan de kunstroute mee te
doen. De locaties varlSren van woonhulzen, schuren en tulnen
en enkele horecagelegenheden. De locaties bleden plaats aan
28 kunstenaars, grotendeels afkomstig ult Waterland, die hun
schllderljen, beelden, keramiek, vllt en fotografie tentoonstellen.
De locatle en deelnemers zljn:
Loc.1 Ellandweg 5a Elly Koot, schllderljen,

sleraden, Hermle Meerman,
textlel

Loc.2 Ellandweg 9 Sletske de Vries, fotografie
Loc.3 Zuldelnde 24 Adri Beunder, schllderljen
Loc.4 Wagengouw 3 Ruud Spll, schllderljen, Rob

CerneQs jr, beelden
Loc.5 Helllngweg 19 Amateur teken/schllderclub

Helllngweg
Loc.6 Molengouw 19 Matjolijn HIjkoop, beelden
Loc.7 Corn. Roelestraat 1 "Stokpaardje"; Jeroen en Thomas

van Wljngaarden, Ton van
Wljk, houtbewerking

Loc.8 Dorpsstraat 11-13 het Pannenkoekenhuls; Panos
Sarafopoulos, schllderljen

Loc.9 Dorpsstraat 11-13 schuur achter
Pannenkoekenhuls; Bep
Herrebrugh, keramiek en
Wouter Herrebrugh
schllderljen.

Loc. 10 Laan 46 Broeck Lunches & Brunches;
Fred Roskam, schllderljen.

Loc.11 Laan 38-42 TItiana Husslage;
schllderljen/lilustratie

Loc.12 Laan 4 Jeanette Dugour; schllderljen,
Petra Smit; keramiek

Loc. 13 Kerkplein, Kerk Roeleke de Gler, fotografie,
Malisca Mullen beelden

Loc.14 Roomelnde 10 Erik Renssen; schllderljen
LoC. 15 Roomelnde 13 Manfred WIrtz e.a.; fotografie
Loci6 Roomelnde 14 Linda de Vries; schllderljen,

Ingrld WIrtz; vllttechniek
Loci7 Roomelnde 27 Marianne Molldre; schilderijen,

Dora Kwadljk; beelden.
Loci8 Moerland 10 Willy Leijnse; keramiek.
Loc.19 Parallelweg 27 Joke Laenen; schllderljen.

BIj de locatle 1 en 9 llgteen volledlge route beschrijving van de
locaties en deelnemende kunstenaars.
De openingstijden zljn op belde dagen van 11.00 tot 17.00 uur.
De kerk Is op 25 mei van 12.00-16.00 uur en op 26 mei van
10.00-16.00 uur open.
Voor meer informatie over de kunstroute kunt u terecht op
www.atellerellvkoot.nl of www.husart.nl/Kunstroute.htmi of
telnrs: 020-403 1993 / 020-403 3705.

BENGELTJES
2® hands (merk) kinderkleding

Wlj verkopen leuke 2® hands kleding inde maten 50/56 t/m
176. Kom eens kijken, het is de moelte waard.
Openingstijden: dinsdag van 13.15 -16.30 uur

zaterdag: 12.00 -16.00 uur (om de week)
BInnenweeren (de witte garagedeur) hulsadres nr. 28.
Info : 403 3823 of 06 2740 1126




