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AGENDA

29apr SRV De Draal Geen activlteiten
29apr Broeker Kerk: een koor uit Frankrijk
30apr GEEN oud papier Havenrakkers
30apr Koninginnedag
30aprt/m Smei Meivakantie

1mei Zuiderwouderkerk Koifieconcert Grace Darling
2mei Dorpsraadvergadering in Met Broeker Huis20.00 uur
4gjei Dodenherdenking in Broeker kerk 19.30 uur
£ji dUD PAPIER Soos: Zuidzijde
5mei Rechtsadviesburo

9t/m14mei Collecte Astma fonds (Longstichting)
lOmei Cappella Broeck Openbare repetitie
12mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde
14mei Zuiderwouder kerk: Catharina wandeling op Texel
14mei Korendag in Monnickendam
16t/m21mei Collecte Bernhard Cultuurfonds
19mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
21 mei Het Broeker Huis Culinair
23t/m28mei Collecte Nationaal Epilepsie Fonds
26mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde
27mei Watertheater De Plomp tryout De Metamorfose
28mei OUD PAPIER Havenrakkers
28mei Watertheater De Plomp tryout De Metamorfose
29mei Catharina Stichting (Z'wou) Reflections II
29mei Watertheater De Plomp premiere De Metamorfose
ljun OUD PAPIERSoos: Zuidzijde (woensdag)

6junt/m11]un Alg. Ned. Gehandicapten Organisatie •
jifm Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur

1Gj«iit/m10jul WatertheaterDe Plomp De Metamorfose
ledere vrijdag, zaterdag en zondag

11 t/m 19jun Pinkstervakantie
18/19jun Waterland Kerkenland Zuidroute
25/26junWaterland Kerkenland Noordroute
4 t/m 7 juli Avondvierdaagse
23jul t/m 4 sept. Zomervakantie

DODENHERDENKING in Broek in Waterland
Aanvang 19.30 uur;vanaf 19.15 uur is de kerkgeopend.

Op het orgel Arjen Veurink.
De herdenkingsgedachte wordt uitgesproken doorAnnelies
Blank namens de Broeker Gemeenschap.
Het Ouderenkoor en het Gemengd Koor Broek in Waterland
brengen enkele liederen ten gehore.
Marlon Spaans en enkele leerlingen van groep 8 van de
Havenrakkers lezen hun bijdrage voor.
Na twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus
spreekt een vertegenwoordiger van de Gemeente Waterland.
Aansluitend zuHen er bloemen gelegd worden bij het monu
ment buiten de kerk. Na afloop bent u van harte ultgenodigd
voor een kopje koffle/thee in de kerk.

RECHTSADVIES BURO WATERLAND
donderdag 5 mei van 19.30 - 20.30 uur

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

Gratis deskundig advies

EEN KOOR UIT FRANKRIJK
Op 29 april komt een groot koor van zo'n 45 mensen uit Frankrijk
een concert geven in de Broeker kerk. Ze komen uit het Noorden van
Frankrijken in die omgeving treden ze vaak op. Maar ze hebben ook
opgetreden in: b.v. Duitsland, Schotiand, Tsjechie, Hongarije, Gost-
enrijk, Italic en Polen.
Ze brengen een heel gevarieerd programma van zo'n 50 nummers,
zowei klassieke liederen ais Franse chansons, orthodox Russische
liederen, gospels enz. Het koor treedt belangeloos op: ze vinden het
erg leuk om voor een Nederlands publiek te zingen. U wordt van
harte ultgenodigd om te komen luisteren. De entree is gratis. Aan de
uitgang is er een bus waarin de kerk graag een kleine bijdrage
ontvangt. Vrijdag 29 april van 19.30 tot 20.30 in de Broeker kerk.

VROUWEN SHANTY KOOR 'GRACE DARLING'
Zangen van de zon, de zee en zilt verdriet

Zondag 1 mei, 11.30 uur, kerk Zuiderwoude, koffieconcert
Zingen kunnen ze, de vrouwen van Grace Darling. Al bijna 15
jaar trekken ze langs de boorden van de Noordzee om
liederen van verlangen en weemoed, van hard werken en
varen op de wind te laten horen. Shanty's heten de werk-
liederen die vroeger aan boord werden gezongen om de
zware arbeid ritme te geven en zo de inspanning te verlichten.
En wie mag nu die Grace Darling wel zijn? Ze was de dochter
van een vuurtorenwachter in het Engelse Longstone. Ze redde
met haar vader veel schipbreukelingen totdat ze zelf slachtof-
fer werd bij^en van haar reddingsacties. Deze treurige noot
geeft een gevoelige ondertoon aan het optreden van de groep.
Aan de oever van de Kerk-Ae - hopelijk met rustlge baren -
zingt Grace Darling op zondag 1 mei tijdens het koffieconcert
in de kerkvan Zuiderwoude (bijna het 150^ concert!}.
Ook in de dienst die om 10.00 uur begint heeft het koor een bi
jdrage. 11.15 uur staat de koffie klaar. Half twaalf begint het
concert. Toegang vrij, wel collecte.
Info: 403 3507 hoogenkamp@hetnet.nl

CAPPELLA BROECK

Openbare repetitie
Op 10 mei a.s. om 20.30 uur in de Broeker Kerk is de laatste
repetitie-avond van kamerkoor Cappella Broeck.
Traditiegetrouw is deze laatSte repetitie openbaar. Het koor
zingt onder leiding van dirigent Atjan van Dijk een tiental
liederen waar het afgelopen koorseizoen hard aan gewerkt is.
Belangstellenden zijn van harte welkom, de toegang is gratis.
Voor meer info: www.cappeHa-broeck.maQix.net/Dublic/

HET BROEKER HUIS CULINAIR

Het Broeker Huis organiseert zaterdag 21 mei een culinaire
avond. Thijs Steur (sous-chef van de Posthoom) zai een gas-
tronomisch viergangendiner bereidenll
Chris Brachthuizen (Vinatero Christiaan) zorgt voor een pas-
send wijnarrangement.
Bekendmaking menu volgt.
Zaal open om 18.00 uur, aanvang 19.00 uur.
Kosten viergangendiner € 40,- p.p.
Reserveren verpllcht (020-4031314) Dieetwensen tijdig ken-
baar maken s.v.p. Let op: vol = vol




