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BROEKPOP

Zaterdag 30 april
10.00 uur

10.10 uur

10.15 uur

v.a. 11.00 uur

v.a. 12.00 uur

13.30 uur

15.00 - 20.00 uur

20.00 uur

21.00 uur

01.00 uur

Zondag 1 mei

19.30 uur

20.00 uur

Maandag 2 mei
19.15 uur

20.00 uur

&
presenteren:

Een wervelende CircUSdagi
Zoais gebruikelijk starten wij Koninginnedag met het hijsen van de vlag en
het zingen van het Wilhelmus onder begeieiding van de fanfare
Zuiderwoude. Dit jaar bij de vlaggenstok van de Havenrakkers.
In de tent kan ledereen zlch inschrijven voor de volgende gratis workshops
die daarna meteen beginnen.

• Voetbal-clinic / voetbaljongleren
• Capoeira (Zuidamerikaanse gevechtsdans)
• Clowns (in de gymzaal voor de kinderen tot 7 jaar)
• Jongleren
• Streetdance/Hiphop

Alle workshops worden gegeven door echte professionals.
De fanfare Zuiderwoude speelt nog even gezellige muziek bij het terras van
de feesttent voor ouders en publiek.
Deel van het schoolplein beschikbaar voor een "kinder" vrijmarkt.
Lekkere broodjes bij de tent verkrijgbaar.

Aanvang voorstelling CirCUS ENebOOff. De toegang is vrij vooralle
kinderen (dankzij sponsoring van de Rabobank). Ouders verzoeken wij
zoveel mogelijk buiten te blijven. Buitenbar & terras zijn uiteraard open.
Buitenterras, gezellige muziek, lekker eten.
Zaal open voor het Oranjebal. Toegang € 7,50 vanaf 14 jaar (legitimatie
verplicht).

Frssh CrBam gaat er een swingend feest van maken.
Zullen we helaas de tent weer moeten sluiten.

BINGO met super prijzen onder leiding van Mart Kelderman &Irma
Kouwenoord.

Tent open.
Aanvang. 5 Ronden - 10 Euro per boekje. Vele mooie prijzen te winnen.
Kleuren TV/ DVD speler/diner voor twee/tuinset etc. etc.

Grote koppeikiaverfaswedstrijd.
Tent open.
Aanvang wedstrijd. Kosten € 3,= per persoon.
Nooy tel: 020 - 4031915
T. Kempes tel: 020 - 4031714

U kunt zlch inschrijven bij: A.

vervolg z.o.z.

van zat. 30 april t/m zat. 7 mei

Tent parkeerterrein Nieuwiand Break in Waterland
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BROEKER GEMEENSCHAP

vervolg programma:
Dinsdag 3 mei
10.00 uur

14.30 uur

20.00 uur

Woensdag 4 mei

Donderdag 5 mei

09.30 uur

10.00 uur

12.30 uur

15.00 - 17.00 uur

15.00 - 20.00 uur

20.00 uur

21.00 uur

01.00 uur

Vrijdag 6 mei

19:45 uur

20.00 uur

Zaterdag 7 mei
16.00 uur

Ouderendag
Aanvang met een ''oer"gezellig muziekprogramma met de zingende DJ
Gerard. KofRe, drankje & broodmaaltijd worden u aangeboden door de soos.
OranjG tOGrnOOi van de steenwerpers met deelnemers uit heel Noord-
Holland.

Tent open voor Cfe AmstGrdams avond. Gratis entree.
Lekker meezlngen met "Het duo" van de Albert Cuyp en met Wilfred. De bar
zai bezet worden door een stel Jordanezen en ook de harlngkar ontbreekt niet
op deze avond.

19,15 uur Dodenherdenking in de kerk. Met bijdrages van Dhr. M. Brand,
Wethouder Mevr. B. Buls, Mevr. M. Spaans en groep 8 van de Havenrakkers.
Muzlkale begeleiding van Mevr. I Rebel en Dhr. M. Spaans, zang van het
Gemengd koor en het Broekerhavenkoor.

GrOOtSG praatwagGnoptOCht, eike buurt in Broek presenteert
vanochtend zljn elgen wagen & zljn elgen buurt!
Opstellen op de Wagengouw, aanrljden via het Essenlaantje.
Vertrek naar de feesttent via: Wagengouw, Ellandweg, C. Roelestraat,
Molengouw, Zuldelnde, Ellandweg, Prov.weg, Parallelweg, Dorpsstraat,
Havenrak, Kerkplein, Roomelnde, Noordmeerweg, van DIsweg, Keerngouw,
NIeuwIand.

Na aankomst op het NIeuwIand opstellen van de wagens, de jury maakt dan
nog een rondje dorp om de buurten te bekljken die niet In de route zaten.
ledereeen Is welkom In de tent voor de tradltlonele 5 mei broodmaaltijd
(witte brood met pork) en natuurlljk voor de prljsultrelklng! Dit alles onder
begeleiding van de "5 mei band".
Stormbaan bulten de tent voor de jeugd.
Bultenterras, gezelllge muziek, lekker eten.

Tent open voor het BGvHjdingsbaL Toegang € 7,50 vanaf 14 jaar
(legitimate verpllcht).

Start de band X-rog met spelen. Zlj komen met een mix van rock-, pop,
dance en feestmuzlek.

Sluiten van de tent.

Dg BGvrijdingsbndgGdrivG 2005
Tevens het offlcleuze Open Parenkamploenschap van Waterland. Naast de
Waterland-bokaal, zljn er vele moole prijzen te winnen.
Tent open.
Aanvang. Inschrljfgeld 10 Euro per paar, te voldoen aan de zaal.
Aanmelden bij : NIco Wauben 020-4031962 of

Henny van Velzen 020-4031928

WGStGrn CafG. Gratis entree.
Tent open. Er zullen spelletjes georganlseerd worden als boomzagen en
spljkerslaan. ledereen kan de strijd aangaan met Hannibal onze
rodeostier. Sue Moreno zaI zingend zorgen voor het echte Rockabilly
gevoel. En natuurlljk komen er Spare-ribs op de BBQ.

Zie ook onze website:

www.debroekergemeenschap.nl

van zat. 30 aprll t/m zat. 7 mei

Tent parkeerterrein Nieuwiand Broek in Waterland



Jeugdactiviteiten koninginnedag en 5 mei 2005

10.00 uur

Aansluitend

Clowns:

Jongleren:

Capoeira:

Vanaf 11.00 uur

13.30 uur

ZIngen van het Wilhelmus bij dc vicggenstok van de
Havcnrakkcrs.

Inschrijven voor een van de workshops die gegeven worden
rondom de feesttent en school. EIke workshop heeft plaats
voor 40 deelnemers.

lachen, gieren brullen met echte clowns in de gymzaal.
Uiteraard mag je al als clown verkleedt binnenkomen.
Je leert van de artiesten vanCircus Elleboog de beginselen
van het jongleren zoals: diabolo, poi, devil-sticks d jongleer-
bollen.

Wat is capoeira; capoeira is een van oorsprong Braziliaanse
dans/vechtkunst en nu ook razend populair bij jongeren in
Nederland. Dansen, acrobatiek en veel muziek!

Streetdance/hiphop: Streetdance betekent in het Nederlands "straatdans"
Hiphop staat voor de rapnummers. De muziek is swingend,
heeft ritme en is vrolijk. Het lijkt op het dansen zoals in de
videoclips op tmf. Dus gewoon lekker stoer, voor meisjes ^
voor jongens,

Voetbaljongleren: Ben jij een "voetbaldier" dot nog meer voetbaltrucs onder de
knie wil krijgen, grijp dan je kans en doe mee. In deze
workshop zai ook straatmuziek een belangrijke rol spelen.
Draag makkelijk zittende kleding en sportschoenen en pak de
uitdaging op om een echte BAL^OOCHELAAR te worden. Een
beetje gezonde bravoure en wat doorzettingsvermogen is
mooi meegenomen. Hoe meer ervaring je meeneemt hoe beter,
dus deze clinic is ook voor de B en C pupillenlll!
Deel van het plein beschikbaar voor een "kindervrijmarkt"

Aanvang gratis voorstelling Circus Elleboog. Ouders
verzoeken wij zoveel mogelijk buiten te blijven.

Voor alle ouders & andere toeschouwers het terras bij de tent is open voor;
koffie & gebak, drankjes en iekkere broodjes.



Woensdag 4 mei 19.15 uur Dodenherdenking in de kerk.
AIs onderdeel van de herdenking zoi groep 8 hier het lied van
Marco Borsato en Ali B. "Wat zou je doen" zingen.

Donderdag 5 mei Grootse praalwagenoptocht
09.30 uur Opstellen op de Wagengouw, aanrijden via het Essenlaantje.
10.00 uur Vertrek naar de feesttent via: Wagengouw, Eilandweg, C.

Roelestraat, Molengouw, Zuideinde, Eilandweg, Prov.weg,
Parallelweg, Dorpsstraat, Havenrak, Kerkplein, Roomeinde,
Noordmeerweg, van bisweg, Keerngouw, Nieuwiand.
Na aankomst op het Nieuwiand opstellen van de wagens, de
Jury n\aakt dan nog een rondje dorp om de buurten te

^ bekijken die niet in de route zaten. Wie zitten er in de jury?
Meester Stanley (en nee, hij is echt niet om te kopen II), Dhr.
W. Sluyter (directeur RABO Bank Waterland) en Dhr. Harm
de Boer.

12.30 uur Voor iedereen is er in de tent de traditionele 5 mei

broodmaaltijd (witte brood met pork). Tijdens of voor de
broodmaaltijd zai de jury de prijsuitreiking verzorgen. Wie
had dit jaar de mooiste wagen en wie gaat er met de eer
strijken van mooiste buurt?
Dit alles onder begeleiding van de "5 mei band".

15.00 - 17.00 uur Als de wagens weer langzaam maar zeker richting huis gaan
zaI er in de tent nog gezellig muziek gedraaid worden en
heeft de jeugdcommissie van de Broeker Semeenschap een
stormbaan voor jullie opgebouwd buiten de tent.

Zaterdog 7 mei Western Cofe
De laatste dag van de feestweek beginnen we wat vroeger als
de andere dagen zodat ookalle kinderen mee kunnen doen. Er
zullen spelletjes georganiseerd worden als boomzagen en
spijkerslaan. Iedereen kan de strijd aangaan met Hannibal
onze rodeostier. Sue Moreno zaI zingend zorgen voor het
echte Rockabillygevoel. En natuurlijk komen er Spare-ribs op
de BBQ.


