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Inleveren kopij: vrijdag 23.59 uur voorafgaand aan de datum van bezorg^n. Verschijnt 1 x per 14 dagen.

Redactie: Buitenweeren 17,1151 BE, Broek in Waterland, tel. 020 403 1201 + atsiedi1iver@gonnet n!

AGENDA

llapr Broekerliaven: Sjoelen
12apr Aredpagus: Zangworkshop o.l.v Christlaan Winter
1Sapr Uitdammer kerk: Acht zonder

<^14apr Areopagus; Aredpagus beraad
15apr Aredpagus: Geloof op het Zuideinde
16apr Aredpagus: Tocht naar Antwerpen
17aprGUD PAPIER Soos: Noordzijde
17apr Bibliotheek Broek's middags gesloten
17apr Atedpagus: Ghristelijk Rome
18apr Broekerhaven: Rode Kruis bustocht
2 l apr Areopagus:; Muziek luisteren met Jos Schaaper
23apr Broekerhaven: Concert Broekerhavenkoor+Weesthuls orkest
23apr Gymnatiekver; Sparta Jaarvergaderirig
23apr Aredpagus: Monnickendam-Oorlog
24apr CUD PARIERSoos: Zuidzijde
24apr Broekerhaven: Sameneten
24ap!; NUTRoofvogelshow
24apr. Aredpagus: Rome en Italie 2008
25apr Broekerhaven: Klaverjassen en Rummicub '
25apr.Aredpagus:Verhalen/Songfestival
26apr OUD PAPIER Havenrakkers
28apr Dorpsraadvergadering In Het Broeker Huis

:,3papr Koninginnedag
^/2mei Kunstfoute in Broek in Waterland

2mei pUp RAPIER Soos: Noordzijde (vrijdag)
Imei Rechtsadviesburo
4mei Dodenherdenking
4mei Zuiderwouder kerk: KofReconcert

8mei QUO PAPIER Soos: Zuidzijde
14melRassage creatieve avond
ISmoi OUD PAPIER Soos: Noordzijde
17mei Broeker Kerk Concert

22mei PUD PAPIER;Soos: Zuidzijde
29mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde
21/22 en 28/29jun Waterland Kerkenland
14jun Broekpop Plelnfeest

BIBLIOTHEEK
Op donderdag 17 april is de bibliotheek in Broek in Waterland
gesloten tussen 15.00 en 17.00. De bibliotheek is open tussen
18.30 en 20.30.

NUT

Roofvogelshow
Donderdag 24 april in het Broeker Huis om 19.30 uur.

Altljd al eens roofvogels van dichtbij willen zien? Jong en oud
zijn welkom in Het Broeker Huis, waar eerst e.e.a. wordt ver-
teid en daarna volgt een demonstratie.

ZONDAG 13 APRIL: 'ACHT ZONDER' IN UITDAM
Met de 'Acht Zonder* is het een bijzoilcler geval. Dan zijn ze er
weer wel en danzijn ze in ruste' Acht Marker zangers zonder
diligent(vandaar de naam) gaah van bptreden naar optreden
en met hun brede repertoire vbhgeestelijke liederen, volks en
zeemansliederen zijn ze graag geziene gasten in Waterland en
ver daarbuiten. Er valt ook heel wat te zien: ze hullen zich in de
echter Marker kledij.
Op 13 april werken ze mee aan de kerkdlenst in Uitdam. 'Ik
prijs de Heer om Waterland' Is het beginH
er liederen uitTaiz6, van Jbhart ddjleef ijjt de hele breedte
van de kerk te hbren: HSticreihe'̂ kie^^ de dijk zaj staan te
trillen ophaar grondyesteh bij hpt'jStey^ geluid.
Ds. Rieks Hoogenkam|» gadf ybbr.'Aahvang 10.00 uur.

BROEKERHAyENKOOR
Woensdag 23 april geeft het S^roekerhavenkoor o.l.v. Ans
Sluiters een uitvoering samen met het Weesthuisorkest van de
muziekschool Waterland, o.l.v. Rieta Mulder. Het onderwerp is
WATER. Soms mooi, soms slechtweer. Rqeien, zellen, zeelui
en de liefde, vissers en hun werk of Sorhs zelf schipbreuk.
Een gezellig concertje met aah de piano Oorien van Dam en
Joppe Poolman Beusekom. plaats: Broekerhaven. Aanvang:
19.30 uur. Entree; € 2,~.

GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA
Beste leden, langs deze weg willen wij u uitnodigen tot het bij-
wonen van onze Jaarvergadering. Deze zai worden gehouden
op: 23 april 2008 om 20.00 uur in de regentenkamer van het
Broekerhuis aan het Leeteinde. Wij hopen dat er veel leden cq.
ouders zullen komen en wellicht heeft u nog zaken te melden
die wij kunnen meeriemen in onze jaarlijkse actlviteiten of an-
dere dingen die u wilt bespreken. Tot zlens in het Broekerhuis
I!! Namens het bestuur van Gym.ver.Sparta

CONTROLEPOSTEN GEZOCHT
Op zaterdagmiddag 26 en zondagmiddag 27 april wordt er
door een wandelvereniging in Amsterdam een wandeiing geor-
ganiseerd die door Broek komt. Zij hebben mij benaderd met
de vraag of de avond4daagse groep een controlepost kan be-
mannen bij de 'Witte Swaen". Omdat de groep van de
avond4daagse straks waarschijniijk ook weer aan de slag moet
plaats ik deze oproep. Ik hoop dat er anderen in het dorp zijn
(b.v. die met de avond4 daagse meelopen en dan dus niet
kunnen posten) die 1 of 2 uurtjes willen posten. Heb je een
gaatje in dat weekend bei of mail me dan s.v.p.
alvast bedankt namens de avond4 daagse groep Tatia Engle-
bert (4033530 wweer@triloqlc.nl)




