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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"
inleveren kopij voor zaterdag voorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschijnt 1 x per 14 dagen.

Redactie: BuHenweeren 17,1151 BE, Broek In Wateriand + atsiedrijver@zonnetnl

AGENDA
31dec OUD PAPIER Soos Noordzijde
31dec Broekerhaven Oudejaarskienen
31dec Breaker Kerk Bezlnning op Oudejaarsavond
31dec Uitdammer Kerk Oudejaarsdienst

2jan Broekerhaven Nieuwjaarsreceptie
3jan OUD PAPIER Havenrakkers
4jan Zuiderwouder kerk: laatste dienst
4jan Met Breaker Huls: Nieuvvjaarsborrel
4jan Areopagus: De Gijsbrecht
5janGemeente Nieuwjaarsreceptie
7jan Areopagus: Over de film Polleke
8jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
8jan Recthsadviesburo
9jan Broekerhaven: Sjoelen
9jan Kerstbomenverbranding

10jant/m2feb Bibliotheek verkoop afgeschreven boeken
11jan SDOB SDOB-1 - Westzaan -1
11jan SDOB Nieuwjaarsreceptie
14jan Passage: B.W; Ulken over Spitsbergen
15jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde
15jan Areopagus: Levende geschiedenis
16jan Broekerhaven: Kienen
19jan Are6pagus:Geloven in de politiek: Wlllem Aantjes
22jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
22jan Areopagus: Monnickendamse gevelstenen
22jan NUT Bergingsduiker aan het woord
23jan Broekerhaven: Klaverjassen en rummicub
25jan Aredpagus: Wateriand zlngt...Huub Oosterhuis
27jan Aredpagus.+bibliotheek: Nationale Gedichtendag
28 jan Areopagus: Ruslandavond
29jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde
31jan OUD PAPIER Havenrakkers

4feb Areopagus: llpendam, sterke verhalen en muziek
5feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Sfeb Rechtsadviesburo

6feb Aredpagus: Fryske jun
7feb Aredpagus: Zangworkshop
7feb Kleindiersport Prijzenavond te Zuiderwoude
Sfeb Dorpsraad Openbare vergadering

11feb Passagp: Jaarfeest
11feb Aredpagus: Reis door India en Z.0 Azie op film
12feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde
13feb Aredpagus: Lex Wiertz memorial
14feb NUT Volksmuziekensemble
14feb Broekpop Waterlandse Bandjesavond

KERKEN

oudejaarsavond
In Uitdam om 19.00 uur ds. R. Hoogenkamp, m.m.v. Thomas
Plet, trompet en Maria en Jozef, een beginletter ult een Brugs
getijdenboek, 1400 -1425- -
In Broek in Wateriand om 19.30 uur een moment van

bezinning. Stilstaan bij het einde en daama weer een begin.

BROEKERHAVEN ACTIVITEITEN

31 december Oudejaars Kien, aanvang 14.00 uur
2 januari Nieuwjaarsreceptie, aanvang 14.00 uur

QUO PAPIER Havenrakkers

Op 3 januari 2004 vanaf 9.00 uur wordt er weer OUD
PAPIER opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers. Wilt u het
papier in doos, (ptastic)zak of goed gebonden, nlet in houten
kratjes, tijdig buiten zetten op de plaats waar u het huisvuil
ook neer^et. Geen vodden. Bij voorbaat dankll

HET BROEKER HUlS

zondag 4 januari 14.00 -17.00 uur
NIEUWJAARSBORREL

In het kader van goede voornemens hebben de nieuwe
beheerders van Het Broeker Huis, Jeppe en Jorrit, besloten
om een aloude traditiie in ere te herstellen. U bent zondag 4
januari van 14.00 tot 17.00 uur van harte welkom op de
nieuwjaarsborrel. Het Broeker Huis biedt u een gratis
welkomstdrankje aan en zorgt voor hapjes.

RECHTSADVIES BURO WATERLAND
8 januari van 19.30 - 20.30 uur in de KOSTERIJ,

Leeteinde 2, telefonisch aanmelden + inl. 4031513.
gratis deskundig advies

KERSTBOOMVERBRANDING
vrijdag 9 januari om 19.30 uur

Jullie, de kinderen van Broek in Wateriand moeten er voor
zorgen dat de stapel kerstbomen weer net zo hoog wordt als
vorig jaar. Je kunt de bomen op vrijdag 9 januari tussen 16.30
en 19.00 uur inleveren bij de bocht in de van Disweg. Voor
iedere ingeteverde boom ontvang je 20 eurocent. De
Vrijwillige Brandweer van Broek zorgt er weer voor dat om
19.30 uur de brand in de stapel gaat. Na afloop nog even
gezeilig in de Brandweerkazerne warme chocolademeik
drinken, aangeboden door de Broeker Gemeenschap. -

Komt alien en beleef dit feestl.



ZUIDERWOUDER KERK

DE KERK VAN ZUIDERWOUDE GAAT tijdelijk DICHT
Dp 5 januari begint de aannemer met de a! lang geplande
'estauratie. Het zai ± een half jaar duren.

UlTNODIGING
7ondag 4 januari om 10.00 uur een feestelijke kerkdienst
Tiet ds. Rieks Hoogenkamp, organist Coby Slagt, kinderuitleg
9n een schilderij van Rogier van der Weyden, collecte voor de
•estauratie. Om 11.00 uur een vrolijke
nieuwjaarsontmoeting met koffie, thee en veel bekenden
/an vroeger en nu, nostalgisch muzikaal intermezzo met
iedjes over dorp en kerk, een korte rondleiding van Chris
Klein met uitleg over de restauratie met als afsluiting om 12.00
jur het plechtig uitdragen van bijbel, kaars, doopvont en
avondmaalsstel.

Vlisschien staat een Zuiderwouder kerkbank mooi in uw tuin of
luis? Reserveer op 4 januari een exemplaar bij Ed Honingh:
oer stuk € 60,— Zijn telefoonnummer: 403 3243.

BIBLIOTHEEK

^an 10 januari t/m 2 februari, tijdens de openingsuren,
trerkoopt de bibliotheek afgeschreven boeken.

Openingstijden
15.30-20.30 uur

13.30-14.00 uur
15.30 -16.30 uur

19.00 - 20.30 uur

10.30-12.20 uur

Leeteinde 16 (achterom)
Telefoon/fax 403 3570

Maandag
Dinsdag
Donderdag

Zaterdag

S. D. O. B.

wedstrijd + nieuwjaarsreceptie
De tweede zondag in het nieuwe jaar bent van harte welkom
Dp het Noordsche Bosch om 2004 in te luiden. We beginnen
met de inhaalwedstrijd SDOB-1 - Westzaan-1 en na de
wedstrijd begint de altijd gezeiiige Nieuwjaarsreceptie.

U komt toch ook?

PASSAGE

woensdag 14 januari in de Kosterij
De heer B.W. Ulken uit Zuiderwoude neemt ons met verhalen

Bn dia's mee op reis rondom Spitsbergen.

KOERSBALLEN

Dit spel wordt evenais jeu-de-boule gespeeld met een
doeibailetje, het verschil; De speelballen worden gerold over
een vilten mat en hebben een verzwaard punt naast het
midden van de bal. Interesse? Geef u op bij Rins den Rooijen,
403 1945. Er wordt gespeeld op maandag- of
woensdagochtend. U heefl nu de kans om met een
startgroepje mee te doen. U hoeft niet lid te zijn van de Soos
en u hoeft ook niet in een aanleunwoning te wonen.

BROEKERKERK

Door de Rijksdienst van de Monumentenzorg is een subsidie
beschikbaar gesteid yoor restauratie van de kerk. In de achter
ons liggende periode is de buitenkant van de kerk aangepakt:
de muren hersteld, de steunberen aan de bovenkant met lood
afgedekt tegen het inwateren en waar nodig nieuwe leien op
het dak. In januari worden 2 balken in de kerk hersteld. In de
loop van de komende jaren zullen de bankenblokken worden
gerestaureerd. Dankzij de opbrengsten van de Rommelmarkt,
de Broeker markt (terras, kraam en verloting) en Kerk Open in
de achter ons liggende jaren, kan een groot deei van de
kosten die voor rekening van de kerk zelf komen, worden
betaald. Opbrengsten in 2003:
Rommelmarkt € 6.707,00; Broekermarkt: € 4.483,89,
Kerk Open: € 3.300,82. Totaal € 14.491,71.

ROMMELMARKT

De Rommelmarkt t.b.v. het restauratiefonds van de kerk te

Broek is op 27 maart 2004. Vanaf heden kunt u boeken
(geen studieboeken), hulshoudelijke artikelen, kleding,
langspeelplaten, speelgoed en ander kleingoed afgeven op
het adres Laan 4, M. Spaans, 4031 1494. Voor grote zaken,
zoals meubels, enz. (alles verkerend in redelijke tot goede
staat) kunt u contact opnemen met de fam. Valk, Wagengouw
8, tel. 403 1724.

aerCpagus
Lutherse Kerk, Zuideinde 39, Monnickendam
toegang vrij, Areopagus blok bij de uitgang

DE GfJSBRECHT

gespeeld en geillustreerd door Herman van Elteren
m.m.v. een fluitensembie

Hij speelde meer dan 600 maal in "De Gijsbrecht". Bijzonder is
het prentenboek met scenes uit het toneelstuk van Joost van
den Vondel. Daarmee illustreert hij zijn keuze uit de
monologen, scenes en reien van dit stuk. Met het
fluitensembie ontstaat een intieme voorstelling.
Zondag 4 januari 2004, aanvang 16.00 uur.
Zaal open: 15.30 uur. Gratis kaarten verkrijgbaar bij de NIMO
in de Kerkstraat te Monnickendam.

INEKE HOUTMAN / POLLEKE

Woensdag 7 januari 19.15 uur een gesprek met regisseur
en spelers van de film. Ineke Houtman vormt met Pieter
Fleury (al eerder te gast) een regisseursechtpaar in Overleek.
Ter gelegenheid van haar recente film 'Polleke' hebben we
haar uitgenodigd om over het maken van deze film te komen
vertellen. En omdat Polleke 66k een kinderfilm is hopen we
dat er veel 8+ kinderen met hun ouders komen. Polleke is een

vrolijke en amusante film. Maar ook 'zware' thema's als het
samenleven van kinderen met een totaal verschillende

achtergrond worden aangesneden.
Polleke, een 11 jarig meisje, met een grote gevoeligheid is de
vriendin van Mimoen (van Marokkaanse afkomst). Met de
ouders van Polleke is ook van alles aan de hand. Er is veel te

beleven in dit verhaal van Guus Kuyer.
Stukjes van de film zijn te zien. ledereen mag Ineke Houtman
vragen stellen en misschien komen de hoofdrolspelers. 20.30
uur is het weer afgelopen.

LEVENDE GESCHIEDENiS
Donderdag 15Januari 20.00 uur Een ontmoeting met Hans
Behrendt uit Zuiderwoude en zijn broer Fritz Behrendt
(politieke tekenaar in vele kranten).
Er zijn mensen met een leven als uit een geschiedenisboek.
In de serie 'Levende Geschiedenis' laat Areopagus hen aan
het woord. Neem nu de broers Behrendt. In de dertiger jaren
met het opkomend fascisme van Hitler (zelf nog gezien)
emigreerde de familie naar Nederland, dan een oorlogstijd
met verzet en gevangenschap. Met idealisms gaat Fritz dan
naar Joegoslavie om een spoorbaan aan te leggen en raakt
verzeild in de controverse tussen Stalin en Tito. Na een verblijf
van een half jaar in een STASI-gevangenis in Berlijn wijdt hij
zich aan het kritisch volgen van de politiek met zijn
tekeningen. Duizenden heeft hij gemaakt(!). Voorwaarde voor
zijn tekenen: absolute vrijheid.
Broer Hans komt in Zuiderwoude terecht en bezoekt ook
Joegoslavie vele malen: als jager.
Ze vertellen over hun leven en gaan graag in gesprek met de
zaal. 30 tekeningen van Fritz worden geexposeerd.

BESTUUR EN REDACTIE ll^SEN

U EEN WAAftDEVbL 2004


