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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP" '

Inleveren kopij: vrijdag 23^ uur voorafigaand aan de dsrtuiii vaii bezoi^eii. Veri^hijnt 1 x per 14d^dn
Redactie; Buitenweeren 17,1151 BE, Broek inWaterland, tel. 0204031201 atsi^ritver@zonrmtrii '

AGENDA
t/m Smrt Collecte Jantje Beton
4mrt Rechtsadviesburo

Are6|3agus: Nkleriahdse wljnen
nrt SRV De Draai; Samen koersballen

5nrirtWereidgebedsdag
Trhrt Zuiderwouder kerk Koffieconcert Azalee

11 milOUD PAPIER Sods: Zuidzijde
11mrt Passage; De Johannes Passion door Th. Koelstra
11mrt Beauty team: Only-Women evehemetit
12mrt SRV De Draal: Sjoelen
ISmrt Rommelmarkt
1Smrt SDOB Meezltigkoor Waterland
17mrt Algemene Ledenvergadering Tennisvar ATV Broek
18mrt OUD PAPlER Soos: Noordzljde
18mrt NUT: Maya cultuur
19mrf Wdlfare Kienen bdven de biblldtheek
19mrtAredpagus/blbnotheek Schierbeekavpnd, Z'woude
20t/m28mrtAredpagus: De Schierbeekcoliadtld, Z'Woude
20mrt Met Broeker Huts: 70's &80's night
23mrt De Broeker Gemeenschap: jaarvergadering
25mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
25mrt StD.O.B. Samen eten voor senioren In Net Broeker Huis

trt SRV De Draai: Klaverjassen en Rummlcub
trt OUD PAPIER Havenrakkers

27mlrt Fanfarecorps Zulderwoude Play-in
29mrt Dorpsraad om 20.00 uur" in Met Brodker Huis

lapr OUD PAPIER Soos: Noordzijde
lapr Rechtsadviesburo
2apr SRV De Draai: Samen koersballen
Sapr Tennisverehiging Broek dpeningstoemooi

14apr Passage: Hospice Bardo
1Sapr NUT Architect Pierre Cuypers
16apr SRV De Draai: Kieneh
17apr Net Broeker Huis: Diner Chantant
24apr OUD PAPIER Havenrakkers
3mei Dorpsraad om 20.00 uur in Het Broeker Huis

ZUIDERWOUDER KERK

Koffiecoticert Azalee op 7 maait om 11.30 uur
' Songs of the soul: gospel in Waterland

Vurige gospel door vief expressieve zangeressen in het rustie-
ke kerkje tussen de watermen van Waterland. Het kwartet maak-
te grote tndruk tijdens Pranodbrp Zuiderwbude en ze komen
graag terug. Voor wie eens een ander kerkkoor wil horen.

PASSAGE

De Johannes Passion

Op donderdag 11 maart spreekt de heer Theo Koelstra over
bovenstaand onderwerp.

wereldgeb^sdag
vrijdag 5 maart mn 19.30'uur ihde Biroeker kedc.

Dit jaar is de liturgie samengesteld door vrouwen uit Kam-
eroen. Het thema is: "Alles'wat adem heeft....,"
De vrouwen van Kameroen ecb^rijven dathun land ook wel
"miniatuur Afrika" wbrdtgenoemd, omdatd beken, rivieren,
woestljnen, bergen, regenwbuden en^vaiinen die op hethele
continent Afrika yobrkomeii, (p het klein ook In Kameroen t^'
vinden zijn. Wereidgebedsdag^Waato deeeii^te yrjjdag
in maart zo genoemd? Vanwege het tijdsyere^ tueseride-.
deelnemehde landen, wordfpp elk tijdstip vbn de ijag.en. " ,
de nacht ergens m de wereld een viering gehouden. leder;Jaar
opnieuw gaat dezelfde viering binnen 24 uur de hele wereld
rond. Na afloop iser gelegenheld prp^koffj^/thei jte^drinken. De
avond wordt georganiseerd door Passage•ph deiRaad van /
Kerken. -

zaterdagiS maart inde Bix>ekefkerkVan 9.00-15.90,u
De Rommelmarkt tb.v. het Restauratiefonds van de Broeker

kerk^taat voorde deur en wevragen u pm^uw pyprtollige boe-
keri,'hyishoudeiijke artikelen, kleding, speelgped, jang-.
speeipiaten, cd's enahder klefngoed naar Laah 4 te; brerigen,
tel. 403 1494. wilt unietpp zpndag .spu|en.bfengen. Mocht u
zelfhiet in staat zijh grotere spulien, in goedestaat verkerend,
te brengen, dan bestaat de rTK)gelijkheid om het in Broek in wa
terland en Zulderwoude op 11 en 12 maart op te laten halen.
Nawoensdag 10 maart kuntu de spulienrechtstreeks naar'
de kerk brengen en kunt u ze niet mear op de Laan afleveren.
Voor in gpede staat verkerende meubelen kunt u terecht (na
afsplraak) bijde fam. Valk, tel. 403 1724'

Alles onder 96n dak bij het Only-Women evenement
Op 11 maart van 20.00-22.00 uur. Het Venster in Broek in
Waterland (Ovdnekergouw 1) staat voor ^n avond in het to
ken van beauty, biologisch, bijpraten, shoppen en vooral vrou
wen. Je kunt Jehaar laten doen, je handen laten manicuren,
een beauty behandeling en stylingadvies krijgen en zelfs een
porlietfoto laten maken. De taiieven van het beauty-menu Og-
gen tussen de € 10,- en € 15,- Er is badmode en lingerie,
shoppen voor de kinderen of voor leuke sleraden en kadoo^es.
De entree is gratis. En een deel van de opbrengst gaat naar de
Stichting Geheim geweld. Reserveren: Voor de behandelingen
qewenst info@hetbeautvteam.nl

SDOB

De voetbalvereniging SDOB organiseert op zaterdag 13 maart
een gezelllge avond voor haarleden, donateurs en sponsoren.
ZiJ kunnen vanaf 20.30 uur samen lekker zingen met het Meez-
ingkoor Waterland.




