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AGENDA

15mi1 NUT: Tibet near school

15mrt Areopagus: Theresa van Aviia (1)
14t/m24mrt BIbliotheek Wateriand Boekenweek

16mrt Broekerhaven; Klenen verzorgd door de Welfare
17mrt Aredpagus: Sint Patrick's day
ISrr'^roeker Kerk: Concert Symphonie Orkest P'rend en O.
ISmu Het Broeker Huis: Wijnproeverij met Christiaan
19mrt Aredpagus: Klaas Tolman over visroken in M'dam
21mrt ATVBroek in Wateriand Jaarvergadering
20mrt Suyderwou's Wijnloods; Wijncursus
22mrt CUD PAPIER Soos: Noordzijde
22mrt Broekerhaven; Samen eten
22mrt Areopagus: Theresa van Avila (2)
23mrt Broekerhaven; Klaverjassen en Rummicub
24mrt Rommelmarkt t.b.v. de Broeker Kerk

25mrt Zuiderwouderkerk Ingebruik neming Orgel
25mrt Broeker Kerk; Concert Camarata
27mrt Zuiderwouderkerk: famillevoorstelling
26mrt Aredpagus: Marcel Barnard: Aan tafel!
27mrt Vrouwen Koffieochtend in Opstandingskerk M'dam
28mrt KDS Jaarvergadering
28mrt Aredpagus: Bach-Luther: 14-20 September
29mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
29mrt Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
29njikAredpagus: Friezenavond met Hyike Speerstra
30n... Broekerhaven; Dia's Monnickendam 650 jaar
31mrt OUD PAPIER Havenrakkers

31mrt Zuiderwouderkerk: Expositle Catharine Reynolds
31mrt Johannes Passion in Grote Kerk M'dam

lapr Broeker kerk Concert Cantores Roborienses
lapr Catharine Stichting: De Stoet o.l.v. Maisa v.d. Kolk
5aprOUD PAPIER Soos: Noordzijde
5apr Rechtsadviesbureau
Bapr Broekerhaven; Kegelen
7apr Broekerhaven; Toneelver. Zuiderwoude

llapr Passage: Boekbespreking: De porseleintafel
12aprOUD PAPIER Soos: Zuidzijde
12apr NUT Michiel de Ruyter
13apr Broekerhaven; Sjoelen
14apr Fanfare Zuiderwoude; Concert i.s.m. Crescendo
19apr Broekerhaven Concert Broekerhavenkoor
20apr Broekerhaven: Kienen
28apr OUD PAPIER Havenrakkers
30apr KONIGINNEDAGFEEST in BROEK IN WATERLAND
30apr t/m 4 mei Meivakantie
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NUT

Tibet naar school

Hoe bied je in Tibet een kans op een betere toekomst
Donderdag 15 maart jaarvergadering om 19.30 uur
en aanvang lezing : 20.00 uur in Het Broeker Huis.
Toegang : leden gratis ; niet-leden € 3,50.

ROMMELMARKT

zaterdag 24 maart 9.00 uur Broeker Kerk
De Rommelmarkt t.b.v. het Restauratlefonds van de Broeker
kerk staat voor de deur. U kunt uw overtolllge boeken, huishou-
delijke artikelen, kleding, speelgoed, langspeelplaten, en ander
klelngoed nog t/m zaterdag 17 maart naar Laan 4 bren-gen, tel.
403 1494. Voor in goede staat verkerende meubels kunt u t/m T
maart terecht (na afspraak) bij de fam.Valk, tel. 403 1724.

CONCERTEN in BROEKER KERK

Het Symfonisch Orkest Purmerend e.o. ( SOPO jspeelt op
zondag 18 maart om 14.30 uur in de Kerk van Broek.
Entree: €10,00 donateurs € 7,50. Dirigent: Jac Willems
Programma:
Ludwig van Beethoven Symfonie nr. 8 Eerste deal
Pjotr lljitsj Tsjaikovsky Symfonie nr. 4 Tweede dee! +
Notenkrakersulte + Dans van de Mirlitons + Bloemenwals
Jan Koetsier Intrada Classica

Gioacchino Rossini L'ltaliana in Algeri
Engelbert Humperdinck Hansel und Gretel
Isaac Albinez Tango in D
Anton Dvorak Slavische Dans nr 7

Wilt u meer informatie? www.soDo-info.nl

Zondag 25 maart geeft om 15.00 uur het orkest Camarata een
concert. Toegang: €10,00.

VROUWEN KOFFIE OCHTEND
Op dinsdag 27 maart van 9.15-11.15 uur is er weer een
koffieochtend voor vrouwen in de Opstandingskerk, Graaf
Wlllemlaan 3 te Monnickendam Spreekster Is Wieke de Geus et
het Thema is: "B(l)oeiend ieven".
Vanaf 9.00 uur staan de koffle en thee en een boekentafel voor i
klaar. U wordt van harte uitgenodigd voor deze ochtend. Info:
020-4033423 of www.kerkDleinmonnickendam.nl

********

BROEKERHAVEN
Vrijdag 30 maart om 14.00 uur een diavoorstelling van 650 jaar
stadsfeesten van Monnickendam. Toegang: €2,50.
Zaterdag 7 aprll komt de toneelvereniging Zuiderwoude naar
Broekerhaven. Zij spelen voor u "Moossen en Goossen In
dozen". Aanvang: 14.00 uur. Toegang: € 3,50.

*********



INSCHRIJVING BASISSCHOLEN
Alle kinderen die in het schooljaar 2007/2008 vier jaar worden
(geboren tussen 1 juli 2003 en 30juni 2004) kunnen
ingeschreven worden aan 6en van de basisscholen.
U wordt vriendelijk verzocht om dit

voor 27 aprll 2007 te komen doen.
Voor een afspraak kunt u bellen met:
De Havenrakkers - Mieke van der Greft - tel: 4031847
De Overhaal - Aart Herour - tel: 4033291

U kunt het best na schooltijd bellen
(12.00-13.00 uur en na 15.45 uur)

********

FOTO-EXPOSITIE MARCO BAKKER
De Waterland Photo Gallery presenteert van 10 maart t/m 15
april de foto-expositie "VALI MYERS AND FRIENDS" met werk
van de fotograaf Marco Bakker. Adres galerie: Roomeinde 13 te
Broek in Waterland en elkweekend geopend van 11.00 tot 17.0(
uuren op afspraak. Meer Informatie is te vinden op de website
van de galerie, www.waterlandDhQtGQallerv.CQm.

*********

BIBLIOTHEEK WATERLAND
De iachende lezer tijdens de Boekenweek 2007

Van 14 t/m 24 maart is scherts, satire en ironie het motto van
de 72ste Boekenweek. Boekenweekgeschenk voor nieuwe la
den. Geert Mak scheef het Boekenweekgeschenk 2007. Bij
inschrijving als betalend lid krijgt men tijdens de Boekenweek
een speciaalcadeau. T.w. een feestelijk mapje meteen
voucher voor 66n exempiaar van De brug doorGeert Mak, af te
halen bij de boekhandel en als extraatje een boekenbon van
€ 5,—. Als lid van de bibllotheek kunt u zelf ook proflteren van
deze actie door een bibllotheekabonnement cadeau te geven.
De eerste zondag van de Boekenweek (18 maart) kan men
gratis reizen met de NS, zonder kaartje, alleen met het
Boekenweekgeschenk.

*******

HOUDT U VAN MUZIEK?
Wilt u ook op een muzleklnstrument lerenspelen?

Bij het Fanfarecorps Zutderwoude kan dat. Als u muziekles
neemt, zorgen wij voor een instrument dat u te leen krijgt van
de vereniging. Alle leeftijden zijn welkomi De lessen worden
door een erkende muziekleraar van de muziekschool gegeven.
Slagwerk hoort ook tot de mogelijkheden. Kortom keus genoeg.
Wij repeteren eike donderdag van 20.00 - 22.15 uur in het
dorpshuis te Zuiderwoude. Wilt u komen luisteren?
14 aprll geven wij in het dorpshuis te Zuiderwoude, een con-
cert^men met muziekvereniging Cresendo uit Oostzaan, aan-
van^ 0.00 uur. Voor meerinformatie kunt u contact opnemen
metTinie Piet, telefoonnummer 020-4031781 of e-mail
tinieDiet@hotmail.com www.fanfarecorDszuiderwoude.nl

OUD BROEK
Kort nieuws overde belangrijkste lopende activiteiten
- Binnen het beschermd dorpsgezicht zijn voortdurend verbouw-
ingen en restauraties aan degang die wij natuurlijk met argus-
ogen volgen. Recent heeft het bestuur n.a.v. een specifiek geval
bij het gemeentebestuur haar zorg neergelegd over de mogelijke
aantasting van ons erfgoed, zoals het aanbrengen van dakkapel
len, dakramen enz. De gemeente heeft daar viot op gereageerd
en deeltgelukkig onze zorg, zoals blijkt uit besluiten over
bouwaanvragen.
- Vooruitlopend op het binnenkort te verschijnen ontwerp-
bestemmingsplan Is onze zorg over het lagere beschermings-
niveau van historisch Broek in vergelijking met het bestemmlngs
plan uit 1973 via een brief aan B&W kenbaar gemaakt.
- Het voorstel van de projectgroep lantaarnpafen om tot een
mooie historische verlichting te komen in de dorpskern, is eind
2006 aan het gemeentebestuur en de raad aangeboden. De
politiek heeft het onderwerpopgepakt en we wachten met
spanning de discussie af.
- Vorig jaar werd door Oud Broek de "verrommeling" van ons
dorp gesignaieerd en naoverleg met de Dorpsraad werd het
ontloederingsproject gestart. De Dorpsraad heefthet initiatief en
wij zijn bij de projectgroep betrokken. Het gemeentebestuur
wordt uitgenodigd voor een "schouw" van ons dorp, dievond
vroeger ook regelmatig plaats. Zie website van de Dorpsraad.
- Decollectie van de Oud broek heeft een nieuw onderkomen in
hetBroekerhuis en het bestuur isdruk bezig de collectie ondert<
brengen. Oponzewebsite, www.oudbroek.nl, vind u meer
(achtergrond)informatie.
- Het jaarverslag over 2006 wordt voorbereid enzai de leden,
samen meteen uitnodiging voor de jaarvergadering, die
donderdag 31 mei 2007 plaatsvindt, tijdig worden toegestuurd
Er zai dan ook eenvoorjaarslezing worden gehouden.

********

AREOPAGUS
Lutherse kerk, Zuideinde 39, Monnickendam,

www.areoDaaus nl

Zaterdag 17 maart SINT PATRICK'S DAY
met Cathair Na Mart, gedichten en whisky
Maandag 19 maart VISROKERIJEN
Klaas Tolman over visroken in Monnickendam
Donderdag 22maart THERESA VAN AVILA (2)
Mystieke teksten lezen met Henk Ekker
Maandag 26 maart Marcel Barnard: AAN TAFEL!
Interviewen gesprek over avondmaal/eucharistie
Woensdag 28 maart BACH-LUTHER: 14-20 SEPT.
met Roelof Hoogstrate en Risks Hoogenkamp
Donderdag 29 maart FRIEZENAVOND
met de schrijver Hyike Speerstra

*********

't SNOEPIE
Door omstandigheden heb ik besloten per 1 maart te stoppen
met mijn winkeltje't Snoepie Ik heb hetafgelopen jaar met
veel plezieraan het winkeltje gewerkt en wil alle klanten
bedankten. Catri Arkesteijn —'t Snoeple/Zulderwoude

********

BUURTSUPER 'JANS' TIJDELIJK OPEN!
Vanaf woensdag 14 maart tot donderdag 22maart. Eris er
maar een artikel beschikbaar: een bakvorm met een feestelijke
handleiding gratis verkrijgbaar. Alle dorpsgenoten worden ult-
genodigd om een taartvorm bij buurtsuper 'Jans' op te halen en
aan de slag te gaanom zodoende de ingebruikneming van het
orgel een feestelijk tintje te bezorgen. Vrijdag 23 - en zondag
25 maart willen wij de gasten lets lekkers voorschotelen.

*******

ZUIDERWOUDER KERK: famlllevoorstelling
DIni. ug 27maart begeleidt Gijs van Schoonhoven op het
orgel stomme films van Buster Keaton en Charlie Chaplin.

*******

JANTJE BETON
9 maart hebben Den E pupillen van SDOB gecollecteerd voor
Jantje Beton inZuiderwoude en Broek. De collecteheeft het
mooie bedrag van € 984,11 opgebracht. Gevers, collectanten
en hun begeleiders hartelijk dankvoor gavenen inzet.

********

DORPSRAAD
22 maart zai eenafvaardiging van de Dorpsraad het halfjaar-
lljks overleg met de wethouder en contactambtenaar hebben.
Aan deorde komen: - vaste agendapunten;: - ondertekening
convenant; - informatie-avond Wijksteunpunt -schouw en
tunnelvisie; - bescherming van Beschermd Dorpsgezicht;; -
ontloederingsproject:. Heeftu nog dringendezaken die we met
degemeente kunnen bespreken dan horen we dat graag!
Info: 403 3343 + www.dorDsraadbroekinwaterland.nl

********

60 JAAR GETROUWD
Zaterdag 31 maart vieren Jan en Marie den Heeten-Ruijterman
dat zij 60 jaar getrouwd zijn. U kunt hen feliclteren in
Broekerhaven tussen 14.00 en 17.00 uur.

*********


