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Inleveren kopij: vrljdag 23.59 uur voorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschijnt 1 x per 14 dagen.

Redactie: Buitenweeren 17,1151 BE, Broek in Waterland, tel. 020 403 1201 + ats{ediilver@zQnn6t.nl
AGENDA

12mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde
13/14 me! Kunstroute In Broek

16t/m22mei Collecte Astmafbnds
18mei Visie op Broek In de kerk
l(^ei Ouderehsoos bustocht
2oinei OUD PAPIER Soos: Zuldzijde
23t/m29mei Collecte Epilepsiefonds
25mei Capella Broeck 15 jaar: concertje
26mei Ophaien KUNSTSTOFVERPAKKINGEN
27mei cup PAPIER SbbsiNoordzijde
29mei cub PAPIER Haveni^kkers
29mel Zuiderwouder kerk Snuffelmarkt
29mel Open dag Famllie Oudhuis, Atjehgouw
30meit/m5jun Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds
3jun OUD PAPIER SbdsPZdidzijde
3junRechtsadviesburbab •• •

6t/rh12]un Collecte ANOO(^ehandicapten)
7]Un.Dorpsraad orh 20.00 uur In Het Broeker Huls

10jun'OUD PAPIERSoob: 'Noordzijde
13t/rh1.9jun Cdllecte-Maag leverdarm Stichtlng
17jun OUd PAPIER Sobs: Zuidzijde
19/2djunWaterlbhd Kerkenland' -
20t/m26jun'CbliOcte Rode Kriiis '
23juri Ophaleh KUNSTSTOFVERPAKKINGEN

OUD PAPIER'Soos: Noordzijde -
2o,27,30juri Grbtekerk M'dam'Marije van Monnickendam •
26/27]un Waterland Kerkenland -
26jun OUD PAPIER Havenrakkers =

ljul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
ljul Rechtsadviesburo
3jul Grote kerk M'dam Marijevan Monnickendam

7t/m15aug BreakerFeestwebk" -
8jul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde ; ' -

VERSCHtJNlNGSDATA BROEKER GEMEENSCHAP
i.v.m. de vakantie van deTedabtrice en anderen verschijnt de•
Breaker Gemeenschap op devolgende data:
Inleveren copy Verbchijningsdag
29 mei 3juni
26juni 1 juli
24jUli :. X. ^ 29 juli
14au9ustus • • ' 19augustus
28 augustus 2 September
en vervolgens wear om de 14 dagen.

MEIFEESTWEEK
Onder wisselende weersbmstandigheden heeft de meifeest-
week wear plaatsgevonden. De week begon al op 29 april met
een koninklijke onderscheiding voor 2 van onze inwoners te
weten; Ruud Schmidt voor zijn jareniange inzet voor de tennis-
vereniging en 'onze' voorzitter Marieke Maars voor haar inzet
op school, in het hpspice in Amsterdam en uiteraard voor alias
wat zij voorde Brbekergemeenschap doet. Proficiat beiden, jul-
lle hebben het meer dan verdiend: Na een sfeervol optreden
van La Luna inde kerkdiezefdeaVohd maakte Broek zich qp
voor een stralende, iqtwat kille KqnJnginnedagviering. In en om
de tent waren verscKilleride wqi^^ kinderen geor-
ganiseerd Welke warden afgesfoteq mbtleen optreden in de
tent yah DingeSen Zo. pe swing^nde^b Lewis
slopt qm 24.o6 uur de Kbningipnbnde^^
Op 5hiei, qnber ben ohvehiyach^ zonnq^^^ de
praalwageri, waar maanden m^i ra r^gcht aan gawerkt

.was, dpor het dorp. De 'pn|s;'eeii.h^^^
was vbbr be karmeVhet thbfha 'bq rattehvahger van Hamelen'.
Traditie getrouw speelde de 5 meiband zijn vroiijke deuntjes
tenwiji een leder zich tegoed deed aahblb^brobdmaaitijd. Het
zonnige wear zqrgde voor een gezellig en vroiijk terras, 's
Avonds, na het optrederi'Van Flat Out sloteh 'de deureh van de
tent. Totover 5jaari-' •^ ^ ^
Het bestuur.van de BGM wil graag alia vrijvvilligers bedanken
die ons zo geweidig hebben geholpen om daze week te kun-
nen realiswen en tot een succes te maken. Dank jullie wel.

be "AchtZonder" treedt op inZuiderwoude.
Aan de kerkdienst op Hemelvaartsdag 13 mei in Zuiderwoude^
wordt medewerking verleend door de "AchtZonder" uit
Marken, 8 mannen zonder dirigent. Het repertoire: iiederen van.
Johan de Hear, zeemansliederen en iiedjes van Boudewijn de
Groot en Ramses Shaffy. De stiji laat zich, door de grote
variatie in het repertoire, moeilijk omschrijven, dit geldt overi-
gens niet voor hun outfit. De manneri treden op in de tradi-
tionele Marker klederdracht. Zondags |n het zogehete "baadje
met ziiver" en door de weeks in de boezeroen. De dienst begin
om 10.00 uur en voorganger is Chris Klein.

KUNSTROUTE 2010

be 3e Broeker Kunstroute vindt plaats op
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei.

Van 11.00-17.00 uur gaan bij.19 iocaties de deuren open en is
het werk van 34 deelnernende kunstenaars te bewonderen.
Een presentatie van diverse kunstuitingen zijn tijdens daze
twee dagen te zien waaronder schilderijen, beelden, objecten,
keramiek, sieraden, glas^ en textielkunst. Op beide dagen zijn
de kunstenaars aanwezig om u te informeren over het werk. Ti
jdens daze twee dagen wordt het kunstwerk"Grootje" (Mieke
Werners) door het dorp, langs de Iocaties rondgereden.

Coilecteweek Astma Ponds 17-22 mei 2010
'Als je je kind zo benauwd ziet... dan stopt je wereld*
EIke dag worden lO-kfhderen heel benauwd opgenomen in
het ziekenhuis.




