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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Inleveren kopij zondagavond
voorafgaande aan de verschijningsdatum

~ ~ AGENDA
25sep Areopagus "Hoedenmaker is de naam"
26sep Broekerhaven: Klaverjassen en rummicub
26sep Areopagus Avond met Philadelphia
26sep Bibliotheken: Tomas Ross in Landsmeer
27sep ODD PAPIER Havenrakkers

^8sep Waterland on Wheels
^9sep Areopagus Thuisland met Diederik Samsom
1oktAreopagus Vincent van Gogh maaltijd
1okt Broekerhaven: Gemengd Koor Broek in Waterland
2okt ODD PAPIER Soos: Zuidzijde
2okt Rechtsadvlesburo

2okt Areopagus Nice van Wageningen van Gogh en zijn familie
3okt Broekerhaven: Sjoelen
4okt Broekpop met Jazz in het Broekerhuis
4okt Areopagus Vincent tentoonstelllng, lunch enwandeling
5okt Zuiderwouder Kerk Koffieconcert Otto Dethmers
5okt Areopagus Opening tentoonstelllng "Vincent" De Bolder
6okt Bibliotheek Kinderboekenweek In het
8okt Passage: Chiropractie, mw. Nancy Schilder
8okt Areopagus Vincent van Gogh en de muze
9okt CUD PAPIER Soos: Noordzijde
9okt NUT+ Cud Broek: Stolpboerderijen
9okt Pastorie Zuiderwoude "De Apostel"

^okt Broekerhaven Rommelmarkt
. iOkt Areopagus Vincent van Gogh wandeling in Amsterdam
14okt Ouderen Soos uitje met een bus
16okt ODD PAPIER Soos: Zuidzijde
21okt Plattelandsvr. Van Bakerpraat tot Bakermat
22okt SbpB Ledenvergadering
22okf Bibliptheken: Perfiats naarSantioga de Compostela
23okt DUD PAPIER Soos: Noordzijde
23okt Bibliotheken: Annie M.G. Schmidt lezing in Edam
30okt Bibliotheken: Readings en Healingsin Landsmeer
1nov ODD PAPIER Havenrakkers

********

WEBSITE BROEKER GEMEENSCHAP

www.debroekerQemeenschaD.nl

E-mail mededelingenblad
atsiedriiverf5)zonnet.nl

www.dorDsraadbroekinwaterland.nl

RECHTSADVIES BURG WATERLAND
2 oktober van 19.30 - 20.30 uur
in de KOSTERIJ, Leetelnde 2

gratis deskundig advies
TELEFONISCH AANMELDEN + inl. 403 1513

Redactle: Atsie Drijver, Buitenweeren 17
1151 BE Broek in W'land, tel: 020 403 1201

CUD PAPIER Havenrakkers
Op 27 September wordt er weerDUD PAPIER opgehaald
door o.b.s. De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wilt
u het papier in doo.s, (plastic)zak of goed gebonden, niet In
houten kratjes, tijdig buitenzetten op de plaats waar u het
huisvuil ook neerzet. Erworden geen vodden meegenomen.

Bij voorbaat dank!!

E.H.B.O.
In tegenstelling tot eerdere berichtgevlng start de EHBO -
vereniging Broek in Waterland op dinsdag 28 oktober weer
een cursus EHBO en Reanimatie voor beginners (leeftijd
vanaf16 jaar). De kosten voor deze cursus (14 les avonden)
inclusief les en oefenmateriaal bedragen € 100,=.
Verzekerden bij Achmea kunnen een gedeelte van deze kos
ten terug krijgen bij hun zorg verzekering.
Info en aanmelding: N. ten Bosch 020-4033351

**********

BIBLIOTHEKEN
De bibliotheken in het gebied Waterland/Zaanstreek (WaZa)
organiseren deze winter lezingen.
Vrljdag 26 September "Ontmoetlng met Tomas Ross" in de
bibliotheek van Landsmeer, Burg. Postweg 3. Kaarten € 3,50.
Ze zijn verkrijgbaar in de bibliotheken of telefonische.te re-
serveren 482 3124. Info: wvw.bibliotheekwaterland.nl

WATERLAND ON WHEELS (IJsclubs)
Zondag 31 augustus kon het niet doorgaan vanwege de re-
gen, maar zondag 28 September gaan we toch ska-
ten/skeeleren. Van 10.00 tot 12.00 uur kan er in Broek ge-
start worden bij Kebomeubel voor 22 of 40 km. Voor 8 of 18
km meet u even naar Monnickendam. Deelname kost voor
jeugd t/m 15jaar€2,50, vanaf 16 jaar € 5,00. De oversteek
metde boot van Marken naar Volendam (8, 18 en 40 km)
maakt het voor beide groepen € 2,50 duurder.

*******

BROEKPOP

presenteert op zaterdag 4 oktober in het Broeker Huts:
Jazz in Broek in Waterland

Een fantastisch sextet bestaande uit:
Toon Roos

Evert Hekkema

Martijn Vink
Martijn van Iterson
Jan Voogd
Bart van Lier

tenor-sax-sopraansax
trompet - baritonhoorn
slagwerk
gitaar
bassist

trombone
De entree bedraagt€ 15,-.
Aanvang is 21.30. De deuren gaan om 21.00 open.
Let op, er kunnen maximaa! 200 personen naar binnen.

PASSAGE
Woensdag 8 oktober Chiropractie als werkzame uitkomst bij
tal van klachten, ook heel belangrijk voor de wervelkolom
door mevr. Nancv Schilder. Aanvano 20.00 uur in de Kosterii.



NUT
Voorvrijdag 9 april heeft het Nuteen optie op 40
plaatskaarten voor "Africa Non Stop". Wiltu mee naar deze
spectacuiaire show? Bel dan voor 15 oktober Lies Dobber,
403 1513, Hank Vaik, 403 1724 of Ellie v.d. Pauw 403 1617.
Kosten incl. bus voor laden € 20,-, voor niat laden € 25,-.

NUT + OUD BROEK
Dondardag 9 oktober DE STOLPBOERDERIJ.
Een lazing varzorgt door da Boardarijstichting Noord-Holland.
U hoort o.a. over da ontwikkalingsgaschiadanis, da
constructia, goada an slachta rastauratias, Toptian stolpan
mat intariaurs an da stolp als inspiratiabron in da kunst.
Aanvang: 20.00 uur in hat Breaker Huis.

ZUIDERWOUDER KERK
Zondag 5 oktober om 11.30 uur KOFFIECONCERT mat Otto
Dathmars, liadjaszangar, mat luistarliadjas aan da piano.
Donderdag 9 oktober kunt u in da pastoria van Zuidarwouda
taracht om saman naar da film "De Apostel" ta kijkan an
varvolgans na ta pratan. Maid hat even als u komt.

*******

BIBLIOTHEEK Break in Waterland
Van It/mil oktober is hat wear de langsta en da lauksta
weak van hat jaar: de Kinderboekenweek!!!!!!!
DeKindarboakanwaak staat in hat taken van 'Diap in hat
b(*^ Zia jadoor da boman hat bos niat maar, doe dan maa
aan HET DIEP IN HET BOS SPEL o.l.v. Inga Tessel van
de IVN (Instituut voor Natuureducatie).
Maandag 6 oktober, 15.30 -17.00 uur:
Verder kun je meedoen aan: Bibliotheek-boekenquiz,
De Bolder-bosquiz (van Buurthuis De Bolder in
Monnickendam) en de Kleurplatenwedstrijd.

**********

VERLOREN
Wia o wia heaft omstraaks hat waakainda van 13/14 Septem
ber mijn zilvaran badalarmbandja gavondan? Tel. 403 3175.

AREOPAGUS
Lutharsa Kark, Zuidainda 39, Monnickendam

20.00 uur, toagang vrij, Araopagus-blok bijda uitgang
Zondag 28 September 6.00 (!) uur

WANDELING LANGS KERKEPADEN
Ean vroaga zondagmorgan! Da boar staat op an gaat, na hat
vaa varzorgd ta habban, naar da kark. In Waterland nam hij
d^^nouds gabaandagraspadan door da wailandan: da
karKanpadan. Wist u dat ar in Waterland nog varschillanda
van die ouda voatwagan ta bawandalan zijn? Om hat aan
authantiak tintja ta gavan start da warkgroep 'Woast & Noest'
zaar vroag in da morgan: 6.00 uur (!). Varzamelpunt: da
Lutharsa Kark. Steven van't Schuppan an Vladimir Mars
(van hat bureau Lopanda Zakan) vartallan in da kark over da
karkapadan. Tijdans da wandaling (13 kilometer) licht Roy
Gostarom (van Landschap Waterland) da
boerenwandalpadan toe. Afloop: rond 9.00 uur. Da
daalnamars kunnan dan naar huis of 'naar da kark'.
Maanaman: raganjas, goada schoanan, strippan kaart
Informatia: Riata Mulder, 0299-652624, 06-29186024

Maandag 29 September 20.00 uur
HET THUISLAND'

aan politiaka avond mat Watarlandsa politici.
Hij haaft baloofd nu zakar ta koman, ons aniga achta
Watarlandsa Tweada Kamarlid, Diederik Samsom.
Varvolgans aan gasprak mat twaa niauwa wathoudars (da
darda is mat vakantia) van Waterland: Fred Holthuis (Groan
Links) en Brigitte Buis (PVDA) Na een crisis op het pluche
gakoman is hat nu tijd voor aan aarsta balans. Wat vial maa,
wat vial tagan? Over plannan, gald an galdgabrak.
Gasprakspartnar; Mona Kaizar (gavr.) an hat publiak.

woensdag 1 oktober 18.00 uur
DINER MET VINCENT VAN GOGH

Er is maar een schildarij van Van Goghwaarop atan aan
balangrijka rol spaalt: da aardappalatars. Gaschilderd in da
pastoria van Nuenan. Vardarvarschijnt aan ui, aan bokking
an aan kool in baald.. Toch is ar aan maargangandinar sa
man ta stallan van garachtan, gaschilderd of basprokan in
zijn hondardan briavan.
Da maaltijdwordt vardar opgaluistard door fransa musette
van Caria Alberts an Vincent zelf die gastan uittakant.
Er zijn slachts 20 plaatsan aan tafal.
Kaartan a 10 euro vanaf 15 September varkrijgbaar bij Da
Bolder. *t Spilt 1. Monnickendam, talafoon: 0299-650560

Donderdag 2 oktober 20.00 uur
LEZING: 'Mocht hij maar slagen....'

door Nico van Waganingan
Da levansloop van Vincent van Gogh was grillig. Maar waar
hij ook woonda hij ondarhiald aan staviga corraspondantia
mat vadar, moadar, Thao an andara familialadan.. in daze
lazing horan an zian wa aan familiabiografia tot 1885 (da
dood van da vadar). Dia's van schildarijan illustraran dit
varhaal. Fragmantan uit da briavan, vullen hat baald aan. Op
20 oktober da twaada halft.
Herman van Eltaran an Margiat Kniasmeijar lazan voor uit da
briavan van da familia Van Gogh.

Zondag 5 oktober 15.00 uur, De Bolder
OPENING FOTOTENTOONSTELLING 'VINCENT

Tiantallan fotografan habban zich latan inspiraran door
Vincent Van Gogh. Aardappalatars, oran, ommuurde valdan.
Grants Vaan, Antwarpansa achtarbuurtan, hat lavan an wark
van Vincent is zo afwissaland dat ar niat ta voorspallan valt
wat da fotografan ingalavard habban.
Da opening wordt varricht door burgarmaastar E. Jongmans.
Varvolgans maakt da jury - bastaanda uit Marijka Brassar,
Barton van Flijmenen Annamiaka Jansen- da uitslag van de
wadstrijd bakand an wordan da prijzan uitgaraikt.

woensdag 8 oktober 20.00 uur
VINCENT VAN GOGH EN DE MUZE

Hoevaal kunstanaars habban zich niat latan inspiraran door
Vincent Van Gogh. Dichtars, schildars, componistan an
cinaastan. Op daze avond zullan wa hat horan an zian:
schittaranda gadichtan zijn er gamaakt bijschildarijan.
Klassiaka muziak maar ook popsongs, stukjas film,
briaffragmantan, aan concartja, hat komt allamaal voorbij.
Voor alia mansan die baniauwd zijn naar wat kunst varmag
aan ta richtan mat zo'n famaus lavan.

Madawarking varlanan o.m: da voorlaesgroap uit Broak in
Waterland, Otto Dathmar, Nico van Waganingan an vale
andaran. Prasantator: Iris van Zantan (Da Bolder).

DONATIEKAARTEN
Da Broekar Faastwaek al waar even achtar da rug,
da Sintarklaastocht in voorberaiding an hat vaartiandaags
madadalinganblad nu na da vakantia waar ragalmatig in uw
bus: dat zijn o.a. da activitaitan van da stichting Da Broekar
Gameanschap. Ook da viaring van Koninginnadag en 4/5
mai bahoran tot da activitaitan van Da Breaker
Gameanschap. Voor al daze activitaitan habban wij uw
financiSIa staun hard nodig. Daarom kunt u in da loop van da
komanda waken waar iamand van aan veraniging aan da
daur varwachtan mat da donatiakaart van da stichting Da
Breaker Gameanschap. Wij vragan aan bijdraga van € 5,-.

Wij dankan u hiarbij voor uw bijdraga.

BURGERLIJKE STAND
overieden

Willem Blakborn, oud 92 jaar, e.v. F. Broers


