
1 juni 2006

Heeft u nieuws of wilt u anderen gewoon lets laten
weten, laat dan een boodschap achter in het Gas-
tenboek van De Broekergemeenschap".

AGENDA

ljun Rechtsadviesburo
2jun Cafe Broeck: ouder en kind borrel + eten
2jun Broekerhaven Geen activlteiten
2jun Broeker Kerk Concert: orgel en trompet
Aim Broeker Kerk Koffieconcert 11.30 uur
4j_.( Caf6 Broeck: High tea
5t/m7jun PInkstervakantie
6jun Ouderensoos dagtocht
8jun ODD PAPIER Soos: Zuidzljde
8jun Broekerhaven Concert Broekerhavenkoor
9jun Broekerhaven: Sjoelen

lOjun Het Beautyteam: Workshop Kleding, styling, enz.
15jun OUD PAPIER Soos; Noordzijde
16jun Broekerhaven: Kienen
16jun Broeker kerk Amsterdams Kamermuziek Ensemble
17jun Broekpop 15 jaar Muziekevenement op Kerkplein
22jun OUD PAPIER Soos: Zuidzljde
22jun Broekerhaven: Samen eten
23]un Broekerhaven: Klaverjassen en Rummicub
23jun Zomeravondbridge, voetbalkantine
24jun OUD PAPIER Havenrakkers
24/25jun Waterland Kerkenland
29jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde
SOjun Broekerhaven: Geen activlteiten
SOi^Zomeravondbridge, Voetbalkantine

1j«( Broeker kerk Concert van de groep Unicom
4t/m7juli ROLSTOELVIERDAAGSE
4,5,6,7 juii AVONDVIERDAAGSE

6jul Rechtsadviesburo
6jul Broeker Kerk Concert The Royal Russell School
7jul Broekerhaven: geen activlteiten
7jul Zomeravondbridge, voetbalkantine
8jul Smile's market op Kerkplein
9jul Bridge Huiskamer/tuindrive

14jul Broekerhaven: Sjoelen
14jul Zomeravondbridge, voetbalkantine
24jult/m1sep Zomervakantie
27jul Broekerhaven: Samen eten

5t/m13aug Broeker feestweek
******

VERSCHIJNiNGSDATA BROEKER GEMEENSCHAP
i.v.m. de vakantie van de redactrice en anderen verschijnt de
Broeker Gemeenschap op de volgende data:

29 juni {4 weken na 1 juni
27 juli ( 4 weken na 29 juni)
17augustus (3 weken na 27 juli)
31augustus (2 weken na 18 augustus)
en dan weer gewoon om de 14 dagen

********

no. 1404

Inleveren kopij: voor vrijdag 23.59 uur voorafgaand aan de
datum van bezorgen. Verschijnt 1 x per 14 dagen.

Redactie: Buitenweeren 17,1151 BE, Broek in Waterland, tel.
020 403 1201 + atsiedrl]ver@zonnet.nl

www.debroekeraemeenschaD. nl

RECHTSADVIES BURG WATERLAND
donderdag 1 juni en 6 Juli van 19.30 - 20.30 uur

In de KOSTERIJ, Leeteinde 2, tel. aanmelden + inl. 403 1513.
Gratis deskundig advies

*******

BROEKER KERK

Vrijdag 2 juni om 20.00 uur
Orgel en trompet concert. Wim Dijkstra op het orgel.

Op de trompet Erwin ter Bogt.
******

NIEUWS VAN DE OUDERENSOOS
Het50 jarigjubileumfeest hebben we net achter de rug, maar
de koek is nog niet op. Dinsdag 6 juni a.s. vertrekken we om
10.30 uur met 2 bussen van af parkeerterrein Nieuwiand voor
een mooie dagtocht. We maken een rondvaart door de Am-
sterdamse grachten, zien fraaie boogbruggen, grachtenhuizen,
een VOC schip en de haven. In De Rijpgenieten van een
heerlijke lunch. Om 16.00 uur arriveren we weer in Broek.
HebtU als niet lid ook belangstelling om met ons mee te gaan.
Geen probleem en onmiddellijk doen. Snel opgeven bij Tonnie
Spaan 4033723 ofJanNierop 4031406. Kosten €25,00

********

BROEKERHAVEN
Donderdag 8 juni geeft het Broekerhavenkoor's avonds een
concert in de recreatiezaal van Broekerhaven. Het ensemble
"Weesthuis" van de muziekschool Waterland verleend haar
medewerklng. Aanvang: 19.30 uur. Kosten: € 2,50.

Samen eten
Donderdag 22 juni is er weerSamen Eten. Aanvang: 16.30
uur. Inlichtingen Cobi Slagt, tel. 403 3013. Kosten: € 7,-.

*******

BROECK, LUNCHES EN BRUNCHES
Het is weerbijna de eerste vrijdag van de nieuwe maand! Op
vrijdag 2 juni hebben we de maandelijkse borrel met aanslui-
tend eten. Kom ook naar de borrel en schrijf je in voorhet
eten. Minimale inschrijving van eten is 20 personen.
Kinderen € 6,00. Volwassenen € 8,50. Stuur een e-mail naar
info@cafebroeck.nl of bel, sms naar Anja/Marlous:
06-24280520 / 06-24 687555. Uiterste Inschrijfdatum is 1 juni.

Eerste Pinksterdag:
Eerste pinksterdag zondag 4 juni vanaf 13 uur een 'home
made English high tea' incafe Broeck. Heerlijke zelfgemaak-
te sandwiches, ovenverse quiches, scones, taartjes, koekjes &
chocolade bonbons inclusief thee voor € 18,75. Reserveren:
mail lnfo@cafebroeck.nl of bel, sms naar Anja 06-24280520.

********

BOOTJE GEVONDEN
bij speeltuinWest Weer. Lag vol met water al een halfjaar en
ik heb het er uitgehaald. Is dit bootje van iemand, kom naar
West Weer 28 of bel 403 3819.



THURSDAYNIGHTSKATE
Heb je zin om te skaten, skate dan mee. ledereen Is welkom !
We verzamelen bij het ophaaibruggetje na de tunnel aan de
zuidkant. We vertrekken eike donderdag om 19.30 u met de-
genen die er zijn. Contactpersoon voor vragen: Daniella Bos:
06 7068338 of 020 777 3130.

BROEKER KERK KOFFIECONCERT
zondag 4 juni om 11.30 uur

Op Pinksteren beweegt de kerkelijke gemeente van Zuider-
woude en Uitdam zich op ouderwetse wijze naar de kerk van
Broek in Waterland voorde Jaarlijkse gezamenlijke dienst. Zo-
als ooitde koeien over het water vervoerd werden, zo zijn het
nu de kerkgangers die over het water gaan. Het schip van
Staatsbosbeheer ligt bij de kerk van Zuiderwoude voor iedere
liefhebber gereed om 9.00 uur op pinksterzondag 4 juni. Je
stapt in en vaart door het prachtige landschap naar het Haven-
rak om daar aan te leggen en de gezamenlijke dienst van de
gemeenten Broek. Zuiderwoude en Uitdam te in de feestelijke
kerk van Broek te bezoeken. Daar wacht het kamerorkest
"En Suite' (35 muzikanten), de cantorij van Broek o.l.v. Ike
Rebel en voorganger Rieks Hoogenkamp u op vooreen vrolij-
ke en bewegelijke dienst. Koffie na afloop gevolgd door een
koffieconcert van "En Suite". Om 12.15 uur schepen de lief-
hebbers zich in en zijn om 13.00 uur weer in Zuiderwoude. Je
kc'̂ atuurlijk ook alleen heen of terug meevaren.
PinKsteren is de dag dat allerlei vreemd volk met elkaar be-
kend raakte. leder die zin heeft in deze vaarexcursie is van
harte weikom. Wei even aanmelden tot 12.00 uur op zaterdag
3 juni bij Rieks Hoogenkamp, hooqenkamD@hetnet.nl of tele-
foon 020-4033507, o.v.v. naam en aantal meevarenden.

*irie¥e1e'k'ieir

Workshop Kleding-, kleur-, styling en visagie advies
Zoveel kleding en niets om aan te trekken? Geen urenlang
gepieker voorde Spiegel en vooral geen miskopen meer
na deze workshop, op zaterdag 10 juni om 9.30 in Zuider
woude. Kosten € 60,00 p.p. incl. beauty paspoort en infomap
Aansluitend is er een beautymiddag met gezichtsbehandelin-
gen, nagelstyling hairstyling en excl. massages. Info 020-403
82 73 - 06 22 42 42 51. www.hetbeautvteam.nl

*****

AVONDVIERDAAGSE
Vergeten op te geven? De laatste mogelijkheid: Schrijf opeen
briefje: naam, adres met postcode, geboortedatum, voorde
hog^elste keer geiopen wordt en weike afstand(5 of 10 km.).
Ss n met € 6 in de bus gooien opWestweer 1en u kunt nog
meedoen. Dit kan tot zondag 11 Juni. Daarna is hetonmoge-
lijk nog medailles te bestellen. We lopen van 4 t/m 7 juli.

*******

WATERLAND KERKENLAND
17 en 18 Juni de Zuidroute

Zunderdorp, Ransdorp, Durgerdam, Holysloot
met vele bekende en onbekende ensembles

24 en 25 Juni de Noordroute
Monnickendam, Uitdam, Zuiderwoude, Broek in Waterland

metvele bekende en onbekendeensembles concertjes
van een kwartier om het uur van 13.00 t/m 16.00 uur

*******

OUD PAPIER Havenrakkers
Op 24 juni wordter OUD PAPIER opgehaald door o.b.s. De
Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wilt u het papier in
doos, (plastic)zak ofgoed gebonden, niet in houten kratjes, tij-
dig buiten zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neerzet.

BROEKER KERK
Cultureei Organisatlebureau Artifex organiseert op vrijdag 16
Juni 2006 een concert in de BroekerKerk uitgevoerd door het
Amsterdams Kamermuziek Ensemble. Op het programmastaan
het Klarinetkwartet van W.A. Mozart (KV 581), het Klarinetkwar-
tet van Johannes Brahmsen het emotievolle Strijkkwartet nr. 14
in D klein (Ter Tod und das Madchen) van Franz Schubert
Datum: Vrijdag 16 Juni 2006 van 20.00 - 22.00 uur.
Prijs concert: € 15,00 p.p. Inschrijven (020) 620 81 12 of
aanmelden via de website; wvav.artifex-travel.n 1.

ieirieititit'/tit

CAFE LUNCHROOM "DE SCHEEPSKAMEEL" WEER OPEN
Naeen periode van ± 2 jaar is cafe-lunchroom "De Scheeps-
kameel" in Uitdam weer geopend. O.l.v de nieuwe eigenaren
Marije van der Vegte (zij zai de zaak gaan runnen) en Jeroen
Koninkx is het cafe weer teruggebrachttot een frisse en gezel-
lige ruimte met verrassende wanddecoraties.
Tot 1 juni heeft "de Scheepskameel" een uitgebreide lunch-
kaart en vanaf die datum ook een dinerkaart voor in het week
end. Op maandag en dinsdag is "de Scheepskameel" geslo-
ten. Info: Marije van der Vegte, 06-21284303. De Scheepska
meel, Uitdammer Dorpsstraat 35, 1154 PS Uitdam, 020 403
1020. www.Scheepskameel.com , info@scheepskameei.com

*********

DORPSRAAD
Naaraanleiding van de discussie op de laatste openbare ver-
gadering heeft het bestuurvande Dorpsraad een zienswijze
ingediend tegen het plan om een hekwerk van 1.80 meter rond
het schoolplein te plaatsen. We vinden het een te groteaan-
slag op speelruimte voor kinderen en denken dat het vanda-
lisme hiermee onvoldoende wordt tegen gegaan. Tegelijkertijd
zalwel lets aan dat vandalisme moeten worden gedaan. De
tekst van de zienswijzevind u op onze website :

www.dorDsraadbroekinwaterland.nl
Van de Gemeente ontvingen wij bericht over de herstelwerk-
zaamheden aan de brug tussen Roomeinde 34 en Noord-
meerweg 2. De werkzaamheden zullen ca. 4 weken duren, af-
hankelijk van de weersomstandigheden. Betonwerk/wapening
en brugdek worden hersteid en de leuningen worden ver-
nieuwd. Toezicht op het werk wordt verzorgd doorbureau
openbarewerken, info overde uitvoering kunt u verkrijgen van
de opzichter dhr. E Bootsman tel. 0299 658573.

Herinrichtlng Nieuwiand
Dorpsraad, ouderraad van de Havenrakkers, BroekerGe-
meenschapen andere gebruikers van het parkeerterrein op
het Nieuwiand, gaan de komende tijd proberen de gemeente
tot een herinrichtingsplan aan te zetten. Om tot een breed ge-
dragen voorstel te komen, zullen we alle belanghebbenden
benaderen om tot een degeiijke inventarisatie van hetgewens-
te programma te komen. Bij deze willen we een ieder die aan
de discussie bij kan en wil dragen uitnodigen te reageren. Re-
acties, tips, aanwijzingen mallen naar: shareve@wanadoo.nl

********ZOMERAVONDBRIDGE
Inde voetbalkantine begint op 23 Juni weer de zomeravond-
bridge. Inschrijven aan de zaal. Aanvang: 20.00 uur.

Huiskamer/tuindrive
Op zondag 9 Juli organiseren we een Bridge huiskamer/tuin
drive. Aanmelden en inlichtingen C. Mul. tel. 403 8845.

*******

MEISJES VOETBALLERS GEVRAAGD
Hetmeisjesteam vanSDOB wil er graag nogeen aantal speel-
sters bij hebben in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Info en aan
melden: Hans Spaan, Nieuwiand 18, tel. 403 3130.

COLLECTE
De coHecte Nationaal Fonds Sportgehandicapten heeft een
bedrag van € 702,72 opgebracht. Onze dank gaat uit naar de
guile gevers en natuurlijk de collectanten.

*******

BURGERLIJKE STAND
overleden

Regina Roele, oud 74 jaar, w.v. P. Klein
Jaap de Zwart, oud 74 jaar

********

*******


