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ZUIDERWOUDER KERK
OP PAD MET BACH 5 T/M 26 juli

Een boeiend experiment! Kan een kerk, afgelegen In Water-
land, juist door haar tigging attractief worden?
Wij wilien graag dat kerk en orgel gebruikt worden. Zo is het
ambitieuze project OP PAD MET BAQH gegroeid.
De kerk is 3 weken lang ejke dag open van 11.00 -14.00 uur.
Houten schragen met alie kaarten en routes voor fietser, kano-
er, wandelaar en skater. Prachtige boeken over Waterland,
mensen, natuur, geschiedenis. Verder streekgebonden produc-
ten, potjes jam, chutney, honing enz. Aari de muur bekende

T^kun^enaars: Miriam Fleuren en Henk Pietersma.
EIke dag cm 13.00 uur lunchconcert van WIm Dijkstra op ons

:oigel. Eenentwintig keer Bach)

EXPOSITIE in BROEKER KERK
' Wlllem yari Bree, 1930 -1997

5 tifm 28juli iser een ekpbsitie, samengesteld door zijn doch-
ter Betty, van het werk van Wiilem van Bree, schildedjen. pas
tels, tekeningen, linosnedes en etsen. Deze Broekerlaat het
dorp vaaallerlei kanten zien.
De kerkis open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 -16.00
uur en zondag en maandag van 13.00 -16.00 uur. .
de voorbereidingen voor het boek - Portret van broek in Water-
land werekn van Willem van bree - zijn inmiddels In een eerste
staduim. Met een aankoop van een ets .of linosnede steunt u
de financiering van het boek. De prijzen liggen tussen de 75 en
225eurojhciusief passepartout Hetwerk dat u koopt kandi
rect worden meegenomen. Ook worden tijdens de tentoonstel-
ling ansichtkaarten en luze kaarten verkocht Een deel van de
opbrengst hiervan Is bestemd voor het restauratiefbnds van de
kerk. Uiteraard bent u niet verplicht tot kopen; ook als u alieen
maar wilt kijken bent u van harte welkom. .

BROEKER KERK ORGELCONCERT
Op zondagmlddag S juli om 14.30 uur zai Arthur Koopman,
organist van de Noorderkerk te Amsterdam, een orgelconcert
geven in de Broeker Kerk. Op het programma staan werken
van Kodaty, Walther en Guilmant Tijdens dit concert zaI ook
het kamerkoor Nos Ta Canta uit Hoofddorp dat onder leiding
staat van Arther Koopman, optreden. Zijzingen werken van
Kodaly. Durfie, Baint BaOns en Debussy.
Het t>eloofteen mooie, musicale middag te worden. De toe-
gang is gratis. BIj de uitgang zaI een collecte zijn voor de on-
kosten; U bent alien van harte welkom.

BIBLIOTHEEK
Wegens de Tatentenshow in de Broeker feestweek is de bibiio-
theek van Broek in Waterland op donderdag 13 augustus 2009
's avonds gesloten (18.30 - 20.30)

AGENDA

2Jul Rechtsadviesburo |!
5t/m28jul Broeker Kerk expositie Willem van Bree ..

/^5Jul Broeker kerk: Orgelconcert + kamerkoor
5jul Zuiderwouder kerk Koffieconcert
5-26 juliZuiderwouder kerk op pad met Bach •
6jul Dorpraadvergadering '
8jul Salon Pantalon: Petit salon (6 t/m 8 jaar)
9jul OUD PAPIER Boos; Noordzljde

14jul Broeker Soos:Fietstocht
15jul Broeker Boos: O.V. Chipkaart
ISjul OUD PAPIER Boos: Zuldzijde
23jul OUD PAPIER Bo<»:.'Noordzijde,
28jul Broeker Boos: Fietetocht
30jui OUD PAPIER Boos: Zuidzijde ^
6aug OUD PAPIER Boos: Noordzljde
6aug Rechtsadviesburo ..
8 t/m 16aug Feestweek

. . 13aug BibliotheekJ&avondsgesloten
ISaugBroekenriarkt i ,
29augiQUD PAPIER Havenrakkers l

138ep Zuiderwoude - Pianodorp

^ VERSCHUNINGSDATABROEKER GEMEENSCHAP
^.v.m. de vakantte vaii de redactrice en anderenverschijntjdd
Broeker Gemeenschap op de volgende data: |
naSweken Gaugustus g
na2weken 20augustus
en vervolgens.weer omde 14 dagen.

RECHTSADVIES BURG WATERLAND
.donderdag 8 augustus van 19.30 - 20.30 uur

• in de KOSTERIJ. Leeteinde 2.
tel. aanmelden + inl. 403 1513 en 403 8504

Gratis deskundig advies

PETIT SALON
Creatleve Jongena en meisjes opgeletl

; Op woenedag 8 juli organiseren wijde eerste Petit Salon (6
t^m 8 jaar). Wljgaan deze middag vliegers maken. Tijd 13.30 -

vd&>.30.uur. kosten 4 euro per kind inclusief materiaal, llmonade
.er^koek. Voor aanmeidingen en Informatie stuur een e-mail
rBaarsalonpantalon@tive.nl of bel.met
Alexandra Heltebrekers 06^955575, Olga van Olffen 06-
40763909 of Ghristine pedding 06r-20649573

Interesse in Reiki? Bel Carole 4038171

KITTENS, gratis op te halen vanaf eind junil
Leeteinde 8,4038171.




