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AGENDA

8jun SRV De Draal: Sjoelen
lOjun IVN Takkenwerk op het Hemmeland
11t/m16jun Collecte ANGO
14jun OUD PAPIERSoos: Zuldzljde
15j}^i^RV De Draal Klenen
16/.. jUn Waterland kerkenland Zuldroute
18/tm23junCollecte Maag lever darm stichting
21jun OUD PAPIER Soos: Noorzijde
22jun SRV De Draal: Klaverjassen, Rummlcub, Scrabbel
23/24jun Waterland Kerkenland Noordroute
25t/m30jun Collecte Rode Kruld
28jun OUD PAPIER Soos: Zuldzljde
29jun SRV De Draal: geen actlvitelten
30jun OUD PAPIER Havenrakkers
1jul Fanfare Zulderwoude Inde pastorie tuin
ljul Zulderwoude Reflections
2Jul Dorpsraad jaarvergadering20.00 uur InHet Broeker Huis
5jul OUD PAPIER Soos: Noordzljde
5JulRechtsadviesburo
6JulSRV De Draal Samen koersballen

9t/m12jul AVONDVIERDAAGSE
12jul OUD PAPIER Soos: Zuldzljde
13jul SRV De Draal: Sjoelen
19jul OUD PAPIERSoos: Noordzljde
20jf^RV De Draal: Klenen
21jui t/m 2 sep Zomervakantie

VERSCHIJNfNGSDATA in de zohier

l.v.m. de vakantle van de redactrice en anderen verschijnt de
Broeker Gemeenschap op de volgende data:
Inleveren copy Verschljningsdag
30junl 5jull
22 jull 27 jull
11 augustus 16 augustus
25 augustus 30 augustus
en vervolgens weer om de 14 dagen.

WONEN PLUS

De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd
organiseren wlj op donderdag 13 September.
In DRAAI 33, ledereen Is welkomi Voor €10,- p.p. {leden € 9,-)
kunt u gezelllg mee etenl. Dus wilt u uw buurtgenoten (beter)
leren kennen? Of een keertje niet koken? Geef u dan op bij
ons Servlcepunt 0299-650480

DORPSRAAD JAARVERGADERING
Maandag 2 jull om 20.00 uur Is Inhet Broeker Hulsde Open-
bare Jaarvergadering van de Dorpsraad. De agenda besteat
ult Jaarverslag 2011, even als een financleel Jaarverslag.
Bekendmaking van de toekennlngvan het burgerpartlclpatle
project 2012.

AVONDVIERDAAGSE 5 en 10 km

Avondvieidaagse 5 en 10 km.
Hebt u de Inschrljving gemlst dan Is er nog een tweede kans.
Deze Is tot en met zaterdag 9 juni 2012 (daama kunnen we
geen medallles meer bestellen) In de winkel van Ploeger en bIj
Tatla Englebert, Westweer 1.
BIj aanmelding wordt gevraagd: naam, geboortedatum, de
hoeveelste keer er wordt gelopen en weike afstand 5 of 10
km, ook Is het handig als u uw wandelboekje(lndlen In uw be-
zlt) Inlevert De 5 km. mag gelopen worden door ledereen van
4 jaar e.o. De 10 km door ledereen van 9 jaar e.o. Ulteraard
kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar alleen onder begeleldlng
van een volwassene deelnemen, zij kunnen zlch Indlvldueel of
In klelne groepjes aanmelden met vermelding van de verant-
woordelijke volwassene. Leeiilngen van groep 8 mogen zelf-
standlg lopen.
Inschiijfgeld; € 6,50 voor alle deelnemers. BIj Inschrljving te
voldoen. Info: Tatla Englebert 403-3530. Veel wandel plezler.

WATERLAND-KERKENLAND

16 en 17 juni en op 23 en 24 juni
Deze muzlkale fletsroutes voeren u langs bijzondere locaties
waar u op muzlkale Intermezzo's wordt getrakteerd.
Er Is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot shanty en van
folk tot fanfare. In totaal zljn er 64 optredens van 16 ensem
bles, orkesten, koren en bands.
Om de minlconcertjes bIjte wonen, moet er wel gefietst wor
den. Vooral de comblnatle van een moole omgeving, de acht
kerkjes en de ulteenlopende muziek staan garaht voor een
moole zomermiddag.
De tocht op 16 en 17 juni gaat langs de kerken van Zunder-
doro. Duroerdam. Ransdoro en Holvsloot

Op 23 en 24 juni fletsen we langs de kerkjes van Zulderwou
de, Uitdam. Broek In Waterland en de R.K.Kerk van Mon-
nlckendam.

De formule Is eenvoudig: U kunt starten waar u wilt. Op elk
heel uur, 13.00,14.00,15.00 en 16.00 uur, begint In iedere
kerk langs de route een concertje. leder concertje duurt 20
mlnuten, dan bent u weer op tijd bIj de volgende kerk, ca. 4 km
verderop. Belde routes zljn ongeveer 18 kilometer.
Een passe-partout voor een heel weekend kost € 7,-
verkrijgbaar tijdens het fletsweekend bIjde deelnemende ker
ken. Kinderen tot 12 jaar gratis.

DORPSHUIS ZUIDERWOUDE OPEN
Het dorpshuis van Zulderwoude Is vanaf 6 Juni t/m 5 Septem
ber eike woensdagmorgen open van 10.00 tot 12.00 uur.
We wlllen alle dorpsbewoners en anderen de gelegenheid
bieden een kopje koffie te dtinken en elkaar te ontmoeten.
Ook als u een fietstocht of een wandeling maakt bent u van
harte welkom. U betaalt de geldende prijzen van het dorps
huis. Voor informatle: 020-4033180 of 020-4033243.




