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AGENDA

24apr Wateriands Workshop Collectief: Tessa Posfhuma-de Boer
24apr Vrouwen van Nu: Vlitueel iangs de Amsteidamse grachten
26apr KONINGSDAG vieren
26apr1/m27 sept Broeker kerk dageiijks open
25apr SRV De Draai Klaveijassen, Rummicub en Scrabble
30apr Sportspektakel Wateriand Capoeira Clinic

Imei OUD PAPIER Soos; Zuidzljde
Imei DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. iO.OOu en diglcafb14.00u
Imei Rechtsadviesbureau

Imei Spiritueel Cafd in DRAAI 33
2mei SRV De Draai; samen koersbatlen
3mei OUD PAPIER Havenrakkera l.p.v. op Konlngsdag
4mei Dodenherdenklng 19.30 - ± 20.15 uur
6mei Oud Broek jaanrergadering
8mei CUD PAPIER Soos: Noordzijde
8mei DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. IO.OOu en diglca%14.00u
8mei WonenPius; open eettafel
9mel SRV De Draai: Sjoeien
9mei SDOB Voetbal Metdendinic

10mei Broekpop Konings-koppel-klaveijassen
11 me! Stadsveriidffing
12mei Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur
14mei Passage affiluitingseizoen
15mei OUD PAPiER Soos: Zuidzljde
ISmei DRAAI 33 Koffiedrinken. enz. IO.OOu en dlgicafi614.00u
16mei SRV De Draai: Kienen
22mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde
22mei DRAAI 33 Koff^rinken, enz. IO.OOu en digicaf614.00u
23mei SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en scrabble
28mei OUD PAPIER Soos:Zuidzljde op woensdag
29/30mei Kunstroute in Broek
30mei SRV De Draai Zomervakantie tot augustus
31mei OUD PAPIER Havenrakkers

4 MEI HERDENKIN6 In Broek in Wateriand:
Zondag 4 mei herdenken wij de slachtoffersvan de Tweede Wereld-
ooriog. De bijeenkomst inde kerkbegintom 19.30 uur.
De voorzitter van De Broeker Gemeerschap opent. Het orgel wordt
bespeeld door IkeRebel, er is een voordrachtdoor Marion Spaans
en het Broekerhavenkoor zingt De biidrage van de kinderen van
groep 8wordt omiijst door zang van (i^it Gemengd Koor Broek in Wa
teriand. Na twee minuten stilte en het zingen van het Wiihelmus voert
een vertegenwoordiger van de gemeente het woord waama hij/zij de
aanwezigenvoorzal gaan bij de ktansiegging op het monument bui-
ten de kerk. Na de kranslegging is er een kopje koffieffiree.

JURIDISCH ADVIES SPREEKUUR
donderdag 1 mei van 19.30 - 20.30 uur

in de KOSTERIJ, Leeteinde 2.
tel. aanmelden + inl. 020 6625918 of 06 22380982

Gratis deskundig advies

OUD PAPIER Havenrakkers
Op 3 mei wordter OUD PAPIER opgehaaid door de Vrienden van
De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wiltu het papier in
doos, (plastic)zak of goed gebonden, niet in houten kratjes,tijdig bui-
ten zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neerzet. Bij voorbaat
dank!)

2014
Programma

10.30 uur De optocht voor de kinderen start bij de nieuwe kleurrijke
woningen op de Draai. Versier je fiets en jezelf zo mooi mogelijk om
in een feestelijke optodit adrter de voor deze gelegenheid speclaai
versierde baktetsen aantegaan near het Kert^lein.
11.00 uur Na aankomst op het versierde Kerkplein zingen wij het
Wiihelmus o.b.v. de fanfare Zuidenvoude. Aanslultend is er voor alle
aanwezigen gratis koffie/thee of limonade met wat lekkers.
11.15 uur Vanaf nu is de Vrijmarkt geopend; neem de spulte^es mee
die je wilt verkopen, bereld een optreden voor, doe dat wat jij ieuk
vindt op de vrijmarkt of kom gewoon gezellig kijken.
11.30 uur Start van de jeugd- en speladhriteiten; een spannend, gek
circuit, knutselen, etc. en natuurlijk bakken we voor alle kinderen een
en lekkere pannenkoek.
Het terras blijft open met muziek en een drankje zolang het weer
daartoe urtnodigt. Blijft het zonnetje lekker schijnen dan is er de mo-
geiijkheid om met elkaar een potje jeu de boules te spelen.
16.00 uur Gaan de deuren van Het Broeker Huis open met een Ka
raoke voor de kinderen.
17.00 uur Barbecue voor iedereen die trek heeft in wat hartigs..
19.00 uur Heb je je uttgeleefd tijdens de BBQ op de mooie binnen-
plaats van Het Broeker Huis? Dan kun je dat er allemaal weer afdan-
sen bijde band JIP & De Mannen. Een tend met een afwisselende
speeilijst, je kunt dus niet om ze heen! Komdansen en genieten..."
Wat kost dat: niksl
23.00 uur Einde!

WATERIAND WORKSHOP COLLECTIEF
Workshop Portretfotografle door Tessa Postuma de Boer
Tessa Posftiuma de Boer werkt sinds 1993 als portretfotografe voor
een groot aantai opdrachtgevers, vaak kianten en tijdsdiriten maar
ook grote bedrijven. Ook maakt ze veel auteursportretten voor literal-
re uitgeverijen. Daamaast maakt ze eigen werk dat regelmadg geOx-
poseerd wordt in binnen-en buitenland.
Op 24 april geeft ze een workshop portretfotografie in Broek in Wa
teriand. Dc nadruk zal vooral liggen op het gebruik van licht, maar
ook zal worden ingegaan op regie, kadrering en ook: op KIJKENl
Tessa Po^thuma de Boer woont en werkt in Broek in Wateriand. Haar
werk zal ook te zien zljn djdens de kunstroute van Broek in Water-
land, op 29 en 30 mei 2014, in haar ateiier/huis, waar dit keer haar
vader, fotograaf Eddy Posthuma de Boer ook werk zal laten zien.
Werk van Tessa is te zien op ^ww.oosthumadeboer.com
Graag aanmelden tessa@Dosftiumadeboer.com
Datum: donderdag 24 apri! 2014
Plaats: De Draai 33, Broek in Wateriand; Kosten: € 20
Start 20.00 uur, binnenlopen voor koffie/thee vanaf 19.30 uur

NEEM ZELf EEN CAMERA MEEIIIII




