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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Inleveren kopij voorzaterdag voorafgaand aan de datumvan bezorgen. Verschijnt 1 x per 14 dagen.
Redactle: Buitenweeren 17, 1151 BE, Broek in Waterland + atsledrijver@zonnet.nl

AGENDA
)1nov Sint Maarten

12nov Broekerhaven Sjoelen
13nov SDOB Bingo-avond
13nov <Toneeivereniging Zuiderwoude speelt in het Dorpshuis
14nov < het blijspel "Gentenbakkie's mazzeltje".
14nov Oecumenische Viering In Breaker kerk
15nov Areopagus De Zevensprong, lezing Hanna van Dorssen
17nov Plattelandsvr.: De uilen in de Ellandspolder
17nov Aredpagus Discussieavond over Ruimtelljke Ordening
ISnov OUD PAPIER Soos: Noordzljde
18nov Lees/kljkkring Rituelen van Gees Nooteboom
19nov Broekerhaven Kienen
19nov Aredpagus De kerk gerestaureerd en wat nu?
20nov SInterklaasintocht

20nov Broekerkerk: Mooie boel voor een mooi doe!
20nov Zuiderwouder kerk OfRcieie opening
21nov Zuiderwouder kerk Feestelljke dienst + koffieconcert
21 nov Goncert In Breaker Kerk: Gamarata
24nov ZuidenA/ouder kerk Marcus evangelie

j-25nov OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
^^Snov Broekerhaven Samen eten

25nov Zuiderwoude kerk Sytse Buwatde voor genodigden
26nov Broekerhaven Klaverjassen en Rummlcub
26nov Zuiderwouder kerk: Open podium
26t/m28nov Aredpagus verkoop Afrlkaanse produkten
27nov OUD PAPIER Havenrakkers

27nov Broekerhaven SInterklaas/Kerstmarkt
27nov Breaker Kerk Goncert Orkest Gon Brio
28nov Workshop kralen in Broeck Brunches en Lunches
29nov Aredpagus Dickens en kerst
30nov Aredpagus Zwaar wear

2dec OUD PAPIER Soos: Noordzljde
2dec Rechtsadviesburo
3dec Rode Kruis Broekhaven middag bustocht
5dec Breaker Huis Gullnair

8dec Passage Adventsvlering
10dec Broekerhaven Sjoelen
lOdec Volleybalgroep: Geen volleybal
10,11,12dec Klelndiersport Tentoonstelling
17dec Broekerhaven Kienen door de Welfare
17dec Plattelandsvr. Kerstavond

18dec Broekerhaven Kerstmiddag
19dec Gemengd Koor Kerstconcert
22dec Raad van kerken Kerst Samenzang
23dec Broekerhaven Samen eten
24dec t/m 7 jan Kerstvakantle Baslsscholen
31 dec Broekerhaven Oudelaarsklenen

SINT MAARTEN

Donderdag 11 november tussen 18.00 en 20.00 uur
Voor degenen die niet op de hoogte zijn van dit gebruik
het volgende: KInderen tot ± 13 jaar komen langs de
deuren. Zij dragen een lampion en zingen Sint
Maartenliedjes. Vroeger kregen de kinderen dan turf,
hout, stukje spek of bonen. Tegenwoordig geeft u koek,
snoep, fruit of zoiets.

********

SINTERKLAASINTOCHT
Op zaterdag20 november zai Sint Nicolaas ook Broek in
Waterland weer bezoeken. 's Morgans om ± 10.30 uur
zaI hij met zijn stoomboot aanmeren bij de Eilandweg.
Vandaar zaI hij te paard en onder begeleiding van
Muziek- en tamboercorps Olympia - Con Brio, compleet
met majorettes uit Monnickendam naar het voormalige
gemeentehuis gaan alwaar burgemeester Jongmans
hem om 11.00 uur zai verwelkomen.
Ook de Pieten zullen daarbij weer aanwezig zijn.
Na het welkomstwoord en het zingen van enkele
Sinterklaasliedjes gaan Sint en Pieten richting
Broekerhuis. Vanaf 12.00 uur zijn de kinderen van
Broek welkom in het Broekerhuis. Daar kunnen ze bij
de Sint op bezoek gaan om hem alvast met zijn
aanstaande verjaardag te feliciteren. Uiteraard zijn
tekeningen, gedlchten en liedjes zeer welkom.
Zodra Sint en Pieten in het Broekerhuis zijn gearriveerd
gaan de deuren ook voor het publiek open en kunt u in
de Grote zaal droog en warm wachten tot Sint zich
opgefrist heeft. Wilt u liever niet in deze voile zaal
wachten, komt u dan vlak voor 13.00 uur. Er zijn genoeg
kadootjes voor iedereen.

**********

TONEELVERENIGING ZUIDERWOUDE
presenteert op zaterdag 13 november om 20.00 uur en
zondag 14 november om 14.00 uur in het dorpshuis

"Gentenbakkie's mazzeltje"
een blijspel in 2 bedrijven van D. Steyaart.

Toegang: € 5,- kinderen tot 12 jaar € 2,60.
Zaterdag is er na afloop muziek met disco Skylights
met d,j.'s Peter Hoeve en Gerko Oskam.

**********





ZEEUWEN UiT DE KAST!

Vrijdag avond 25 februari 2005
2004 is het jaar dat de Zeeuwen ult de kast komen.

Areopagus, centrum voor kerk, cultuur en samenleving
in Waterland heeft zich altijd het lot van minderheden
aangetrokken. Het ligt dan ook voor de hand dat daze
stichting een Zeeuwse avond organiseert waarop
verloren identiteiten opgekalefaterd worden. Prachtige
Zeeuwse verhaien uit de Zak en Walcherse liedjes uit
Beekerke zijn er te horen, het smeuige 'Overkants', het
stevige Noord-Bevelands en het dialect van Schouwen-
Duiveland kunt u beluisteren. Gedichten, liedjes
verhaien met koffie en bolus, een avond van heimwee,
zilte vergezichten en vrolijkheid. De geluiden van een
(ver) vervlogen jeugd zijn er te horen. Aanmelding:
Geef te kennen dat u geinteresseerd bent in dit festijn.
Mail uw naam, adres, telefoon en e-mailnummer naar
Addie Bakker, Hageweer 25d, 1151 ER Broek in
Waterland, tel.403 1760, e-mail chr.bakker@planet.nl

********

ZUtDERWOUDE IUITDAM

20 november 14.00 UUR

HEROPENING VAN DE KERK te ZUtDERWOUDE

voor genodigden en belangstellenden
Dit is het officiele moment; de kerk weer open nadat
maandenlang vaklui en vrijwilligers in de weer zijn
geweest. We hopen op een massale opkomst al is het
misschien verstandig in de tweede helft van de middag
te komen (als u het niet erg vindt toespraken te missen).
13.30 uur Offici§le genodigden en andere
belangstellenden verzamelen zich in het Dorpshuis. Als
de klok gaat beieren, zet een optocht zich in beweging
naar de kerk. De heer Dirk van Waveren verricht de

officiele opening.
14.00 uur Korte toespraken van de voorzitter van de
kerkenraad van de Hervormde Gemeente

ZuidenA/oude/Uitdam, Chris Klein, van de wethouder van
Monumentenzorg in de gemeente Waterland, Mona
t^zer en van de architect van de restauratie Dik Bak.
Er is een korte rondleiding door de kerk en een muzikaal
intermezzo.

15.00-17.00 uur De kerk staat wijd open en alle
belangstellenden zijn welkom.
Om 15.30 3n 16.30 uur "zeepkistrondleiding" in de kerk,
16.00 uur muzikaal intermezzo.

zondag 21 november
FEESTELIJKE OPENINGSDIENST

9.30 uur kerkopen; 10.00 uur aanvang dienst
Voorganger: Rieks Hoogenkamp; organist: Goby Slagt;
trompet: Thomas Piet en Ger Klein met medewerking
van het Groot Openingskoor o.l.v. Addie Bakker met het
speciaal voor de opening door Sytze de Vries gemaakt
"Zuiderwouder Kerklied".
11.00-11.30 uur koffiedrinken en daarna tot 12.30 uur

KOFFiECONCERT FANFARE ZUtDERWOUDE

o.l.v. Niels Marchal met o.m. de eerste uitvoering van
een muziekstuk geschreven door Rolf en Harry
Hoogenberg voor fanfare en orgel bij de opening van de
kerk. De IRABO-bank Monnickendam-Waterland stelde

de Hervormde Gemeente Zuidenwoude/Uitdam in staat

deze opdracht te geven.
*fcfe'k'k*'k*'k

GEACHTE BROEKERS

een oproep van de Stichting Jeugdhonk i.e.
Zoals velen weten zijn wij ongeveer 2 jaar bezig geweest
om een piek te vinden voor de Broeker Jeugd.
Het is al vaker geprobeerd. Wij dachten: deze keer laten
wij ons niet zonder resultaat weg sturen. Na veel
vergaderingen met de gemeente en andere instanties
zijn ook wij tot de conclusie gekomen dat een
Jeugdhonk niet haalbaar is. Na overleg met de jeugd
weten wij ook niet zeker meer of de Broeker jeugd wel
een jeugdhonk wil.
Na heel wat vergaderingen zien wij het niet echt meer
zitten om als Stichting Jeugdhonk i.o. verder te gaan en
we hebben besloten er mee te stoppen.
Maar nu wij tot dit besluit zijn gekomen komt er net een
voorstel vanuit het Broeker Huis om op de
vrijdagavonden van September tot april de zolder boven
de bibliotheek beschikbaar te stellen voor de Broeker
jeugd. Dit overigens wel met afspraken die nog
besproken moeten worden.
Omdat wij als Stichting Jeugdhonk i.o. bezig zijn
geweest om de zolder beschikbaar te krijgen voor de
jeugd is dit toch wel een leuk resultaat en is alles niet
voor niets geweest. Er zullen alleen nu anderen moeten
zijn die de Stichting Jeugdhonk i.o. voort willen gaan
zetten.

Aarzel niet en onderneem actie!!!!!!!
Het zou erg jammer zijn, nu er een ruimte beschikbaar is
gesteld, er geen Stichting Jeugdhonk i.o. meer is om
met het Broeker Huis te onderhandelen over het gebruik
op vrijdagavond van de zolder boven de bibliotheek.
Voor informatie kan er gebeld worden met Monique de
Klerk tel. 403 3354.

*********

Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio
Het Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio speelt op
zaterdag 27 november a.s om 15.00 uur al weer voor
de vierde keer in de Kerk in Broek in Waterland.
Con Brio vierde haar 70 jarig bestaan dit jaar met een
zeer geslaagd concert in het Concertgebouw. Het
najaarsconcert heeft een bescheidener opzet, maar het
orkest bestaande uit beroepsmusici en vergevorderde
amateurs belooft ook van het concert in Broek een
succes te maken. Het orkest staat sinds 1999 onder

leiding van de jonge en enthousiaste dirigent Peter
Biloen.

Het programme ziet er als volgt uit:
W A Mozart: Guverture Die Zauberflote

C E Ives: The Unanswered Qustion
F Schubert: Symphonie nr 9 in C majeur

Kaarten kosten Euro 8,-; kinderen tot 16 jaar Euro 4,- en
zijn verkrijgbaar bij Con Brio, tel: 020- 6157133/
6343899 of voor aanvang aan de kerk. Meer info:
www.con-bno.nl

BROEKER HUIS CULINAIR

Zondag 5 december a.s.. Chefkoks Rogier van Dam en Thijs
Steur. Bekendmaking menu volgt.

Reserveren verplicht (020-4031314).




