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AGENDA

5jun Spiritueei Cafe in DRAAI 33: Interactief handlezen
6jun Filmhuis in DRAAI 33

12jun OUD PAPIER Soos: Zuldzijde
12jun WonenPlus Barbecue bijJesse, Parallelweg 7
12jun DRAAI 33 - Digicafe 14.00 uur
14/15jun Dineren Theater in Het Venster, Overlekergouw 1
15jun BroekerKerk Afscheidsdienst ds. HenkEkker
15jun Catharina Stichting: Pastorietuin concert
16junConcertje door accqrdeonleetlingen In DRAAI 33
19jun OUDPAPIER Soos: Noordzijde
19junDRAAI 33 Koffiedrlnken, enz. lO.OOu en digicafe14.00u
19junWaterlandWorkshopCollectief: Goof Buijs: Luisteren
21/22jun Waterland Kerkenland: Zuidroute
24t/m27 juni Avondvierdaagse, gewljzigde datum
24t/m27jun Waterlandse Senioren Vierdaagse
26jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
26jun DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. lO.OOu en digicafe14.00u
27/28jun Broekelicious, culinairtotaalspektakel
28jun OUDPAPIER Havenrakkers
28/29jun Waterland Kerkenland: Noordroute
3juiOUD PAPIER Soos: Noordzijde
3jul DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjesenz. 10.00uur
3Jui Rechtsadvlesbureau
4Jul Filmhuis Broek inWaterland In DRAAI 33
7jul Dorpsraad vergadering In HetBroeker Huls 20.00 uur
lOjulOUDPAPIERSoos: Zuidzijde
lOjul DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur

VERSCHUNINGSDATA

l.v.m. vakanties verschijnt de BG op de volgende data:
Inleveren copy Verschijningsdatum
28 juni 3jull
19juli 24jull
16 augustus 21 augustus
en vervolgens weer om de 14 dagen.

WEBSITE DE BROEKER GEMEENSCHAP
nieuw —nieuw - nieuw

Onlangs isde website vanDeBroeker Gemeenschap geheel ver-
nieuwd en gebrulkersvrlendelijker geworden. Ga kijken en overtuig
uzelf. Het redactie malladres is gewijzigd in:

redactle@debroekergemeenschap.nl

HONDENPOEP

Waarom bezorgen sommige hondenbezitters overlast door hun hond
in tuintjes te laten poepen. Aangezien uw hond zeker in de bebouw-
de kom aangelljnd hoortte zljn, laat u dat gebeuren!
Vreemd, op het ogenblik gebeurt het ook op de Binnenweeren.

WONENPLUS BARBECUE
12 Juni bij Jesse op het terras aan de Parailelweg

Aanmelden voor de mensen die niet vast op de lijststaan mogelijk
t/m uiterlljk donderdag 5 juni 12.00 uurbij WonenPlus Waterland. tel.
0299-650480. Bij slecht weer eet men gewooninde Draal.

Gevraagd: tweedehands herenfiets voor 14-jarige.
Niet al te duur. Tel: 0644128824

GEVONDEN

Een leten kinderslipper, tel. 403 3540't Winkeltje

SPIRITUEEL CAFE

Interactieve workshop Handlezen door Ellen DuimI
Je handen laten zien wie je bent: wat je kwaliteiten zijn, je talenten en
je biokkades. Ben je benleuwd naar het verhaal van jouw han
den? Kom dan naar het Spiritueei Cafe en laat je verrassen!
Donderdagavond 5 juni Wees welkom In DRAAI 33, inloop vanaf

19.30 uur, start Spiritueei Cafe 20.00 uur. Kosten: € 10.

FILMHUIS BROEK IN WATERLAND

De 1° mailing over de film van 6 juni en andere praktische zaken is
verleden week verspreid. Binnen 2 dagen waren de aanmetdingen
rond; heel positief is dat. Opvrijdagavond 4 juli,weer de 1^ vrijdag
van de maand, zullen we de 2e film draalen.
Daama is het ook voor het filmhuis zomervakantie. We starten weer
in September. Informatie over de film die Injuliwordt vertoond en in-
formatle over nieuwe plannenzai inde 2® nieuwsbrief staan, halfjuni
wordt deze verspreid. Je kunt je nog steeds op de mailinglijst laten
zetten, stuur hiervoor een mail naar filmhuisbroek@amail.com

GEEN STADSVERLICHTING op zondag 8 JUNI
We hebben besloten geen meditatie te doen op Pinkster zondag.
Dat betekent dat het zomerreces dit jaar vroeger Ingaat. In juli en au
gustus zijn er geen medltaties in het kader van Stadsverlichting. Na
der bericht voigt In de loop van de zomer.

KERK OPEN ~ EXPOSITIE

Judith Dubois met zand(uit de hele wereldjschiiderijen
8 juni t/m 18 juli

Het idee van het maken van zandschilderijen ontstond tijdens een
werk reis in Californie: een landschap schilderen met het landschap
zelf. De vele verschillende kleuren van zand en aarde zljn puur en
krachtig, grof en subtiel tegelijkertijd, niet na te maken met weike
verftechniek dan ook. Zand heeft een natuurlijke structuur waardoor
het licht op verschillende manieren weerkaatst.
Als Ik op reis ga, ga ikverder dan alleen het kijken naar het land
schap. Ikwil het aanraken en meenemen en het zijn eigen verhaal la
ten vertellen. Ik wil een nieuwe wereld creSren te midden van en ge-
maakt uit deze wereld. De schoonheid van de natuur en de gevoe-
lens die ikerblj krijg, wil Ik vastleggen. Ik wil mensen ultdagenbetrok-
ken te zijn bij de natuur, erbljstilte staan, ermee samen te werkenen
er bewust van te worden. Ikvoel mlj de alchemist als deze schatten
uit de aarde bijeen komen op het doek.
Het materiaal is niet alleen het medium maar ook het onderwerp.

AVONDVIERDAAGSE Broek in Waterland 2014
Let op - let op - let op!!!!!!!!

l.v.m. De wedstrijd van het Nederlands elflal tegen Chili op maandag
23 juni (om 18.00 uur) wordt de start van de avondvierdaagse ver-
plaatst naar dinsdaa 24 iuni. We lopen op dinsdag 24 t/mvrijdag 27
juni 2014. Op vrijdag is de start na de tentoonstelling op de Haven
rakkers (18.30 tot 18.45 uur voor de 10 km en om 18.45 uur voor de
5 km). Kuntu op vrijdag niet lopen dan bent u alsnog welkomop
maandagavond om 18.00 uur (in dat geval Isdonderdag uw laatste
loopdag). Problemen of lets niet duidelijk neem contact op met Tatia
Englebert 020-4033530 of 06-22051338

BURGERLIJKE STAND

overleden

Wm Verweij, oud 70 jaar






