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AGENDA
22mel DRAAI33 KofRedrinken, enz. lO.OOu en digfcafi&14.00u
23mel SRV De Draai: Klaveijassen, Rummicub en scrabble
25mel Catharine Stichting Concert: Trajectie Voces
28mel OUD PAPIER Sees: Zuldzikie op woensdag
29/30mei Kunstroute in Broek
SOmei SRV De Draai Vr^dagmiddag Zomervakantie tot augustus
31 mei OUD PAPIER Havenrakkers

2jun Dorpsraad vergadenng in MetBroeker Huis 20.00 uur
Sjun OUD PAPIER Soos: Noordzijde
Sjun DRAAI 33 Kdffiedrinken. enz. lO.OOu en digicafi&14.00u
Sjun Rechtsadviesbureau
Sjun Spiritueel Ca1i§ in DRAAI 33: interactief handlezen
Sjun Filmhuis in DRAAI 33
Sjun StadsveriichtiRg

12jun OUDPAPIER Soos: Zuidzijde
12jun WonenPius Barbecue bijJesse. Parailelweg 7
12jun DRAAI 33 - Oigicafi&
ISjun Catharina Stichting:Pastorietuin concert
19jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde
19jun DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. lO.OOu en digicafi§14.00u
19JunWatertand Workshop Cotlectief;Goof Buijs: toilsteren
21/S^un Watertand Kerkenland: Zuidroute
23t/m26 juni Avondvierdaagse
24tfm27junWaterfandse Seniorsn Vierdaagse
2e|un OUD PAPIER Soos; Zuidzijde
26{un DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicaffi14.00u
27/28jun Bfoekellcious. cutlnairtotaalspektakei
28jun OUDPAPIER Havenraidrers
28/29Jun Watertand Kerkenland: Noordroute
3JulRechtsadviesbureau
7jutDorpsraad vergaderingin Het BroekerHuis20.00 uur

VERSCHIJN1N0SDATA
l.v.m.vakanties verschijnt de BG op de volgende data:

Inleveren copy Verschijnlngsdatum
31 mei 5 juni
28 juni 3juli
19jull 24juli
16 augustus 21 augustus
en vervoigens weer om de 14 dagen.

WEBSITE DE BROEKER GEMEENSCHAP
nieuw- nieuw - nieuw

Oniangs is de website van De BroekerGemeenschc^ geheel ver-
nieuwd en gebruikersvTrendelijker geworden. Ga kijken en overtulg
uzelf. Het redactie mailadres Is gewtjzigd in:

redactie@debroeK6fgemeenschap.nl

BROEKER KERK
De kerk is van fftn 27 September dageljjks geopend.

Zondag en maandag van 13.00 -16.00 uur
Dinsdag Vm zaterdag van 10.00 -16.00 uur

Ten bate van het onderhoudsfonds van de Broeker Kerk worden er
boeken. kaarten, geschenkenveloples en kaarsen verkocht.

COLLECTE

Dankzij onze enthousiastecotlectanten en u, gulie gevere.was de
opbrengst van de oollecte voorhet longtbndsE 719,45. Door om-
standighedenwaren er ditjaar slechts 5 collectanten, dus een extra
grote prestatie. ledeieen harteiijk bedankt

MIDDAGCONCERT IN ZUIDERWOUDE
Zondag 25 mei 2014,16.30 uur

Ter voorbereiding op concerten In Cambridge Inde Petsrborougii Ca
thedral en de kapel van het Sidney Sussex College geefl iiet t oor
TraiecM Vocos een concert in het kerkje van Zuiderwoude.
Op het piogramma staan naast werken van modeme compoiiisten
ais o.a. Yves, Copland. Whifacre en PSrt ook juweelQesvan Obrecht,
Josquin en Sweelink.
Traiecti Voces

Het Utreditse vocaal ensemble is opgericht in 1989 en staat sinds
1990 onder lelding van dlrlgent Dirkjan Horringa. Ket vc:)ral ou-
de maar ook nieuwe muziek u'rt. De vaste kem bestaat uit gemiddeld
twaalf geschoolde zangers. Afhankelijkvan het gekozen repertoire
wordt per project bekeken In hoeverre deze kem wordt uitg^reid met
extra (project)zangers. Het ensemble repeteert wekeii^s op de dins-
dagavond in de Pieterskerk. Meer over de projecten van Trajecti Vo
ces is te vinden op www.traiectivoces.neL
Toegang: gratis; een viljwlliige bijdrage wordt zeer op prijs gesteid

KUNSTROUTE in BROEK 29 en 30 mei
Broek in Watertand Is al een kunstwerk op zich, maar ook in de pitto-
reske houten huizen kunt u uw kunsffiart ophalen. Op 29 en 30 met
zljn er namelljk 24 locaties opengesteld voor pubiiek. Langs een
schlldeiachtige route kunt u op die manier het werk van ruim 37
kunstenaare bewonderen en eventueel aankopen.
Ooit begon de KunsiRoute als een kieine wandeling langs een aantal
ateito van Brodkse artlstiekelingen. Maar dat bleek zo leuk te zijn,
dat het evenement tnmiddels groter wordt aangepakt Een goed uit-
gekiemte route leldt u langs 24 iocafies, waatin meer dan 37 kunste-
naars eiqDoseren. zowei uit Broek als uit de omgeving. Tussendoor
kunt u heeriijk genieten van hapjes en drankjes in de piaatselijke ho-
reca en uw ogen tegoed doen aan de prachflge historlsche huizen
die het dorp kent.
Berelkbaartieid
Broek in Watertand heeft niet zo heel veel pariceerplekken, dus is het
het allerhandigst ais u met het openbaar vervoer komt of op de fiets
etapt. U kunt de route aan eike kant van het dorp beginnen en overal
Itggen flyers waarop u kunt zien waar het allemaal te doen Is. De lo
caties hebben de lode KunstRoute-vlaggen al voor u uitgehangen.
Info: www.debroekerciemcen8chaD.nl

SPIRITUEEL CAFE
Interactleve workshop Handleasen door Ellen Duim!

Je handen laten zien wie je bent wat je kwatiteiten zijn, je talenten en
Je blokkades. Ben je benieuwd near het verhaal van jouw han
den? Kom dan naar het Sfxritueel Caf<§ en laat je verrassen!
De avond wordt verzorgd door Blen Duim. auteur van Het Handlees-
boek. Ellen is al Ixjna twinflgjaar handleeskundige. Hear mlssie is om
mensen via de handen inzicht te geven, zodat ze zich (weer) met
zichzelf kunnen verbinden en zich tiewust worden van hun talenten
en mogeiijkheden, valkuilen en vertangens.
Donderdagavond S juni Wees welkom in DRAAI 33, inloopvanaf

19.30 uur, start Spiiitueei Caffi 20.00 uur. Kosten: € 10.

TRAKTATIES
U heeft geen tijd voor een traktafle te maken voor U zoon of dochter
bei dan Net Arends en zei maakt de traktafle voor U.
Heeft U Interesse bei dan 0204033096.
BIrmenkoit een nieuwe Website.




