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AGENDA

27apr SRV De Draal: Klaveijassen, Rummlcuben Scrabble
28apr OUD PAPIER Havenrakkers
30apr t/m 4mei Melvakantfe
30apr Koninglnnedag
anei OUD PAPIER Soos; Zuideinde

Rechtsadvlesburo

4mei SRV De Draal: Samen koersballen
4mei Dodenherdenklng om 19.30 uur

7t/m12mei Collecte Astma (Long) Fends
7mei Dorpsraad + inloop 20.00 uur In MetBnoeker Huis

9mel Passage afislulting van het seizoen
lOmei OUD PAPIER Soos: Noordzljde
lOmel WonenPlus, warme lunch In DRAAI33
11met SRV De Draal; Sjoelen
llmel SDOB: meidenclinic
13mei Zulderwouder Kerk: Koffieconcert Canticum Anglicum
16mel OUD PAPIER Soos: op woensdag Zukizljde
16mel Breaks Open Gotfloumool
17/18mel Broeker Gemeenschap: Kunstroute
ISmei SRV De Draal: geen activltelten
21t/m26mei Collecte Prins Bemhard Cultuurfonds
24mei OUD PAPIER Sees: Noordzljde
25mel SRV De Draal: Klenen
26mei OUD PAPIER Havenrakkers
2/i^ Zulderwouder Kerk Koffieconoert Jambokoor
3 iMiei OUD PAPIER Soos: Zuldzijde

ljun SRV De Draal: Samen Koersballen
4t/m9jun CollecteNatlonaal Epilepsiefbnds

7Jun OUDPAPIER Soos: Noordzljde

OUD PAPIER Haveniakkeis
Op 28 april wordt er weerOUD PAPIER opgehaalddoor
o.b.s. De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wittu het
papier In does, (plastlc)zak of goed gebonden, niet In houten
kra^es, tijdig buiten zetten op de plaats waar u het huisvult ook
neerzet. Bij voorfoaatdankll

RECHTSADVIES BURO WATERLAND
donderdag 3 mei van 19.30 - 20.30 uur

In de KOSTERIJ, Leetelnde 2,
tel. aanmelden -*• Inl. 4031513 en 4031617

Gratis deskundig advies

6EZ0CHT: BaldletB vadere en moedere
Maandag 30 april is het Koninglnnedag en tradltiegetrouw
gaan de kinderen op hunverslerde fletsen vande Draal ineen
kleurig lint door het dorp naar het Kerkptein.
De Broeker Gemeenschap zoekt ouders met verslerde bak-
fiets om dit samen met te begelelden. Aanmelden bijWout
Jesse. Tot 30 april.

COLLECTE

in de week van 7 Vm 12 mei a.s. is er een
natlonate astma ooilecteweek.

KONINGINNEDAG in BROEK
(georganiseerd door de Broeker Gemeenschap)

10.30 uur De optocht voor de kinderen start bij de nieuwe
kleurrijkewonlngen op de Draai. Versier je fiets en jezelf zo
mooooool mogeiijkom in een feestelijke optocht achter de
voor deze gelegenheid speciaal verslerde bakfietsen aan te
gaan naar het Kerkplein.

11.00 uur Na aankomst op het verslerde Kerkplein zingen wlj
het Wilhelmus onder begeleidlng van de fanfare Zuiderwou

de. Aansluitend Is er voor alle aanwezlgen gratis koffie/thee
of timonade met wat lekkers.
11.15 uur Vanaf nu Is de Vrljmarktgeopend; neem de sputten
mee die je wilt verkopen, bereid een optreden voor, doe dat

wat jij leuk vindt op de vrljmarktof kom gewoon gezeilig kljken.
11.30 uur Start van de jeugd- en spelactlvlteiten;
een spannend, gek circuit knutseten, poppenkast etc. en
natuurlijk bakken we voor alle kinderen een en lekkere
pannenkoek. Het terras biijft open met muziek een drankje
zolang het weer daartoe ultnodigt Biijft het zonne^e lekker
schijnen dan is er de mogelijkheid om met elkaar een po^e
jeu de boute te spelen.
16.00 uur Gaan de deuren van Het Broeker Huis open met
een Karaoke voor de kinderen.

17.00 uur Barbecue voor iedereen die trek heefL.
19.00 - 23.00 uur
UitJe dak met Mtoha and the Russian Roulette
Hebje je uitgeleefd tijdens de BBQ op de moole binnenplaats
van het Broekerhuls? Dan kun je dat er allemaal weer afdan-
sen bij"Micha and the Russian Roulette" een band met een
alwlsselende speellijst Vergeet je dansschoenen niet mee te
nemen want het Is bijna niet mogeiijkom stil te blijvenstaan.
Je moet komen dansen en genieten..."

Watkostdat:niksl

DODENHERDENKING In Broek in Waterland
Op 4 mei zai de herdenkingsdienst voor oortogsslachtoffers
worden gehouden in deBroker Kerk. Vanaf 19.15 uur Is de
kerk geopend. De herdenkingsdienst begint om 19.30 uur.
Na de opening door de voorzitster van de Broeker Gemeen
schap zulien het Gemengd Kooren het Guderenkoor Broek in
Wateiiand enkele liederen ten gehore brengen. Marion
Spaans en kinderen van DBS de Havenrakkers lezen een ge-
dlcht voor en Ike Rebel zorgt voor de muzlkale omKjsting op
het orgel. Na twee minuten stitte en het zingen van het Wil
helmus voert een vertegenwoordiger van het gemeentebe-
stuur het woord waama hijde aanwezlgen voor zaI gaan bijde
kranslegging bijhet monument buiten de kerk.
Na afloop bent u uitgenodigd voor een kopje koffieof thee.

WONEN PLUS
Op 10 mei om 12.00 uur organiseren wij een

gezamenlljke warme LASAGNE maaltljd
In DRAAI 33, Iedereen is wetkom! Voor€ 10,- p.p., (leden € 9,- )kunt
u gezeilig mee eten! Dus wiltu uw dorpsgenoten (beter) leren ken-
nen? Of een keeitie niet koken? Geef u dan op bijens Servicepunt

0299^0480




