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AGENDA

Qmel Hemelvaartsdag Geen activitelten
lOmei SRV De Draai: Sjoeien
12mei Stadsverlichting
13t/m18mei Collecte Longfbnds v.h. Astmafonds
13mei Dorpsraad in Hot Broeker Huis om 20.00 uur
16mei OUD PAPIER Soos; Zuldzljde
16mei DRAAI 33: WonenPlus Warme Lunch
16niei DRAAI 33:14.00 uur computers en senioren
17mel DRAAI 33 SLD.O.B Kienen met een hapje en een drankje
23mel OUD PAPIER Soos: Noordzijde
23mei DRAAI 33; Koffiedrinken en sjoelen; computerhulp
25mei OUD PAPIER Havenrakkers
25mei Uedboekfestival
27meit/m1jun Collecte Prins Bemhard Cultuurfonds
29mei Broeks Golftoemool op de Wateriandse Golfbaan

1jun Neeltje Pater Kamerbreed Theater op 15 toplocaties
2jun zuidenvouder kerk; KofReconcertAZU koor
3jun Dorpsraad in MetBroeker Huis om 20.00 uur
4jun Gymver. Sparta: Jaarveigadering
4jun Capella Broek: Openbare repetitie 20.30 uur
6jun Rechtsadviesburo
6jun NUTbijzondere ledenvergadering
7jun Herhalingscursus AED Burgers
9jun Broeker Bridge Club: Tulndrive
9jun Stadsverilchting

lOt/mlSjun Collecte Nedertandse Rode Kruis
18jun Nieuwe BLS/AED cursus
19jun Niisuw cursus Kinder Reanimatie
24t/m29jun Collects ANGO gehandicapten organisatie
24t/m27jun Avondvlerdaagse
29jun OUD PAPIER Havenrakkers
29/30jun Waterland Kerkenland

1jul Dorpsraad In Het Broeker Huisom 20.00 uur
7julZuidenvoudePastorie tulnconcertFanlare Zuiderwoude

BIBLIOTHEEK BROEK in WATERLAND
Openingstijden

Woensdag 14.00 -16.30 uur en
Vrijdag 14.00 -16.30 uur

www.bifaliQtheekwaterland.nl Leeteinde 16

BIBLIOTHEEK BROEK IN WATERLAND
De bibllotheek houdt haar aanbod up to date en daarom is er af en
toe verkoop ultde oollectie. Er is de komende tijd verkoop inverschll-
lende bibliotheekvestiglngen. Inde vestlging BroekinWaterland is
verkoopvan 3 t/m 17 mel tijdensde openingstijden van de bibllo
theek. Adressen, openingstijden en verkoop in andere vestiglngen op
www.bibliotheekwateriand.nl

SPREEKUUR EVEAN WUKVERPLEGING
Op Hemelvaartsdag.donderdag 9 mel a.s. is er geen spreekuur van
de wijkverpleging van Evean.Op 16 mel bent u weer van hartewel-
kom In Draai 33,1151 CD Broek in Waterland.

AUTO DATEN?

Mijn auto is regelmatig beschikbaar voor een nette rijder(ster) tegen
vergoeding. Meerweten, bel: 06-45955575

KONINGINNEDAG2013

Dinsdag 30 april heeft Nederland en dus cok Broek in Water-
land de (vccriopig) laatste Koninginnedag gevierd. Deze dag
stond in het taken van de troonsafstand van koningin Beatrix
en de inhuldiging van koning Wiilem Alexander en koningin
Maxima. Met een ontbijt In de kerk, waar via een scherm de
feestelijkheden in Amsterdam gevolgd konden worden, begon
de dag bij ons in Broek. Ter gelegenheid van de troonswisse-
ling is door de gemeente een Koningslinde gepiaatst tegen-
over de deur van de kerktoren en deze boom ward onthuld

door Trix Blufpand, bijgestaan door haar kleindochters en alie
andere aanwezige Broeker kirideren die een ballon opiieten.
Op het Kerkplein en langs het Havenrak kon op de vrijmarkt
dat ene onmisbare ding wordeh gekbcht en op het Kerkplein
konden de kinderen deelnemen aan verschillende Oudhol-
landse spelletjes binnen het 'KbningScircuif. Voor de kinderen
was er tenslotte nog een panhenkoek terwiji hun ouders het
glas hieven op het koningspaar. Korlohi een geslaagde dag
met zowaar een oranje zonneQe.

STADSVERLICHTING in BROEK in WATERLAND
Opzondagavond 12mei van20.00 -21.00uurmedtteren we een
uur in de huiskamer van het Roomeinde. We doen het SAMEN - dat

wilzeggen tegelijkertijd - met heel veel rnerisen in drca 650 huiska-
mers in Nederland. Een uur om thuis te komeri bij jezelf en om deze
energie moeiteloos de wereld in te zenden. Inlopp vanaf 19.50 uur
op Roomeinde 25.
Iiiformatie en aanmelding ga iiaar www.stadsverlichting.nu.
Via "vind een huiskamer^ zoek je Broek in Waterland op; klik op de
locatiepiji van het Roomeinde, dan kuri je je opgeven voor die huis
kamer. Mocht je onverhoopt niet kunnen, meld je dan ook af via de
zesite. De m^itatie die we doen, iseen alwisseling van geleide me-
ditatie en stilte. Ervaring in meditatie is niet noodzakelijk.
Ada de Vries, Carina \Mngen en Lieske Jitta.
Als je vragen hebt, kun je bellen near 020 4031723.

DRAAI 33

koffiedrinken en andere bezigheden
iedere donderdag ochtend aanvang 10.00 uur: zie agenda

Computers en senioren.
EIke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur kunt u terecht voor
ondersteuning bij het gebruik van uw computer, laptop of tablet/lpad;
Apple of Windows; vrije inloop. Enkele vrijwilligersstaan klaar om u
zo goed mogelijk te helpen bijde basisfiincties zoals intemetten, mai-
len, printen, e.d. Een laptop is ter plekke beschikbaar; neem uw el-
gen laptop of tablet mee.

WARME LUNCH

donderdag 16 mei, 12.00 uur, De Draai 33
Iedere maand organiseert WonenPlus een gezellige maaltijd in De

Draai 33, iedereen is welkom!
Cateraar Jesse vetzorgt de warme maaltijd.

Wilt u het ook eens proberen? Andere mensen uit de buurt onbnoe-
ten? Een keertje niet koken?

U bent van harte welkom!
Iedere nieuwe gast: € 5,- p.p. incl. drankjes (normaal €10,-)
' Geeft u zich wel even op bij WonenPlus 0299-650480




