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AGENDA

9nov NUT: Fietstocht door Afrjka
9nov Are6pagus;Wlllem VVIinriink

lOnov Broekerhaven: geen actlyiteiten i.v.m. markt-
11 Broekerhaven SinferklaW- en kerstmarkt.
11riuvOBM vieit dat te Reglobahk zijngeworden
llnovSintMaarten
13nov Areopagus: SChrijven met muziek
15novPresentatle bpekpyer "Met Bero^rnde Huls"v
15nov Areopagus; Irteke ^n Genjtr Sociale zekerheid
16nov OUD PAPIER Sobs: Noordzijde. ;
IBnov Broekerhaven: Sarhen eten .
ISnov BIbliotheek Waterland-)- Aredpagus; Nederland leest
17nov Broekerhaven: Kierien
ISnov Sinterklaaslntocht ' ^ ^ .
ISnov BIbllotheek Waterland .VQjkppp afgeschreven boekenM'dam
ISnov Areopagus; Cahtorym^daii)n %oeker Ker^^ -
ISnov Fanfare Zuiderwoude^ii^r;t met Troet Town Singers
20nov Areopagus: De nieuwe Ondersteuning
22nov Broekerhaven: geeh biljarteh i.v.m. stembureau
22nov Areopagus: De avond van Gaecliia
23nov OUD PAPIER SoQst'Zuidzyde
23novAreopagus: Llefde bntleed
24nov Broekerhaven: Klavetjassen en Rummicub
24i/^Suyderwou's Historle Jaaryergadering

OUD PAPIER Havenrakke^!
25nov Broekerhujs Culinair
26nov Broekerhaven: Toneeiver. Ziiidenwoude
25nov Zuiderwouder kerk Catharina-avond
27nov Areopagus; Vincent van Gogh inside
30nov OUD PAPIER Sops: Noordzijde
30nov Areopagus; De veenderij van Broek
30nov Plattelandsvrouwen Vrouwen in detentle(gevangenis)

3dec Catharinastichting: Koffieconcert Whale City Sound
Idee Broekerhaven: Kegelen

3dec Zuiderwouder Kerk: Whale City Sound
7dec Rechtsadviesburo
Sdec Broekerhaven: Sjoelen
9deo NUT lerse avond met Unicorn

13dec Passage: Adventsviering
14dec Broekerhaven: Kerstkien verzorgd door Welfare
ISdec Broekerhaven: Geen activlteiten
15-16-17dec Klelndiersport Jubileum show
17dec Gemengd Koor: Kerstconcert
20dec Samen zingen rond de Kerst
21dec Broekerhaven Kerstdiner
22dec Broekerhaven: Klaverjassen en rummicub
25dect/m7]an Kerstvakantie
29dec Broekerhaven: Oudeijaarsklen verzorgd door StDOB

NUT

9 november om 20.00 uur In Het Broeker Huis
Fietstocht van Cairo near Kaapstad

De heer Ruud van Wijk volbrachtdeze, bijzondere tocht. Hij
rhaakte daar vele foto's van, die hijons als dia's laat zien.
Bovendien kan de heer van Wijk er vol enthousiasme over
vertellen. Tbegang leden gratis - niet-leden € 3,50.

BRpfKERHAVEN
11 november Sinterklaas- en keistmiarkt in de recreatlezaal.
Van 10.00-12.30 uur staan de deureh vpor u open. Wij hebben
cadeauartikelen, (kerst)kaarten,^^ buaosav ook Isier een tweede
handsbpeken marktje. Heeft u nogspuiien voorde-
Rommelmarkt? Neem dan contact metons op tel. 403 3013.

SINtM^RTEN
zaterdag 11 november tiissen 18.00 en 20.00 uur

Voor degenendjenietop de hpogte zijn vandit gebruik het
volgende: KInderen tot ± 13 jaar komenjangs de deuren. Zij
dragen een lampion enzingen $|n,t,^aart^^^^ Vroeger
kregen de kinderen dan tuil, hput, stukje of bonen. In
onzetijd geeftu koek, snoep, ffuit ofzipiete. Enkele vande
oorspronkelijke liedjes vblgen tiler, ^^genwoordig wprden er
allerlei varianten gezongen, Zie 2® biadv : ,

SINTEtiKLAASlNt&
Op zaterdag 18 november zai Slnt Nicolaas pok Broek in
Waterland weer bezoeken. '$ Morgens pili ± 10.30 uur zai hij
met zijn stoomboot aanmeren bij de Eilandweg.
De burgemeester van Waterland, de heer Jongnians, zai de
Slnt na het aan walstappen welkom hejen op een podium op
de hoek Eilandweg - Corn. Roelestraat.
De Sint vertrekt daama, uiteraard begeleid door zijn Pieten en
Muziek- en tamboercorps Olympia - Con Brio naar Het Broeker
Huis.Vanaf ±11.30 uur zijn de kinderen van Broek welkom In
Het Broeker Huis. Daar kunnen ze bij de Sint op bezoek gaan
om hem alvast met zijn aanstaande verjaardag te feliciteren.
Tekenlngen, gedichten en liedjes zijn zeer welkom.
Zodra Sint en Pieten in Het Broeker Huis zijn aangekomen
gaan de deuren ook voor het publiek open. U kunt in de Grote
zaal droog en warm wachten tot Sint zich opgefnst heeft.

Uiteraard zijn er cadeauQes voor alle kinderen die
Sinterklaas bezoeken.

SUYDERWOU'S HISTORIE
Op vrijdagavond 24 november om 20.00 uur in het Dorpshuis te
Zuiderwoude houdt de historische vereniging Suyderwou's
Historie haar jaarvergadering met na de pauze een dia-
voorstelling over Monnickendam.





HET BEROEMDE HUlS

Het is ons een groot genoegen u uit te nodigen voor de
presentatie van onze nieuwe uitgave
'Het Berpemde Huis'
De geschle?Jenls van het houten woonhuls De Erven 10-14 in
Broek In Wateriand
auteur: Anne M.C. van Vyijngaarden
De burgemeester van de gemeente Wateriand, de heer mr.
E.F. Jongmans, zaI het eerste exemplaar aanbieden aan de
plaatsvervangend directeur en het sectorhoofd Regioservice en
Beleid van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap
en Monumenten, de heer J. van de Voorde.
De presentatie vindt plaats op woensdag 15 november 2006
in de Nederlands Hervormde Kerk, Kerkplein 13 te Broek in
Wateriand

Programma:
17.00 uur Ontvangst
17.30 uur Presentatie over de restauratie van

'Het Beroemde Huis' en het schoonmaken van

de laatzeventiende-eeuwse

interieurschilderingen, doorde eigenaren van
'Het Beroemde Huis', de heer J. van Doornik
en mevrouw E. van Doornik

17.45 uur 'Van voorhuis tot goedjaarsend', de
ontwikkeling van De Erven 10-14 in de
zeventiende

en achttiende eeuw in vogelvlucht, door
mevrouw mr. drs. A.M.C. van Wijngaarden

18.00 uur Overhandiging van het eerste exemplaar door
de heer mr. E.F. Jongmans aan
de heer J. van de Voorde

18.15 uur Afsluitende borrel

Tevens is er gelegenheid om in kleine groepjes
'Het Beroemde Huis', dat zich vlakbij
de kerk bevindt, te bezoeken onder leiding van
de eigenaren.

Gaame verzoeken wij u om ons voor 10 november 2006 te
laten weten of u bij de presentatie aanwezig wil zijn. U kunt
schriftelijk reageren door het bijgaande antwoordformulier in te
vullen. U kunt ook reageren via de mail, via het adres

mburen@uitQeverii-noord-holland.nl
********

LANGS NET IJSSELMEER
In 2004 verscheen 'MetWonder van Wateriand', een prachtig
fotoboek van fotograaf Bert Verhoeff. Momenteel werkt hij aan
een boek dat in het voorjaar van 2007 zai verschijnen ter
gelegenheid van 75 jaar IJsselmeer/Afsluitdljk: Langs het
IJsselmeer. In dit boek zullen de vele stadjes rond de
voormalige Zuiderzee vereeuwigd worden. Zle
www, iisselmeerboek. nl.

Wijwillen de lezers van De Broeker Gemeenschap een
speclale korting aanbieden als zij nu voorintekenen op het
boek. Het boek kost voor u € 22,50 {winkelprljs € 29,50). U kunt
het boek na verschijnen ophalen en betalen bijde plaatselijke
melkboer, Kees Pels.
Let opi Deze speciaie actie duurt tot 30 november 2006!

Ja! Ik bestel graag het boek Langs het IJsselmeer\
Naam:

Adres:

Woonplaats:
E-mail adres:

Aantal exemplaren:
U kunt de gegevens sturen naar info@iisselmeerboek.nl sturen
naar Artlupa, J. van Lennepkade 298,1053 NG Amsterdam, of
faxen naar 020-6128381.

^ ENTHOUSIASME OVER BROEK
Gerelmaa Tuvdenbatar, U leest hetgoed, uit Ulan Batar,
hoofdstad van Mongolia, koos zaterdag 26 aug. jl. met Dirk
Lunter geboren in Nijmegen, maar eigenlijk uit Frankrijk,
Luxemburg, Duitsland en/of nog enkele andere landen waar hij
heeft gewoond, Broek in Wateriand als hun favoriete
trouwiocatie.

Omdat natuurlijk ook hun familie, vrienden en kennissen vanuit
de gehele wereld op deze feestelijke dag aanwezig zouden
zijn, hadden ze overal in Nederland gekeken naar een unieke,
historische en typisch Hollandse locatie. Na veel omzwervingen
bleef er maar 1 plaats over als de mooiste, U raadt het al
Broek in Wateriand.

Ze hebben er bepaald geen spijt van gekregen
U wilt niet weten hoe enthousiast het hele 100 koppige
Internationale gezelschap, komende uit Taiwan, Shanghai,
India, New York, Frankrijk, Engeland, Duitsland, etc. was over

* ons unieke dorp
*d^Qjitvangst, het meedenken en de hulp van de2assistent
kos. s van onze

schitterende kerk (Gees was met vakantle)
* de kwaliteit en service van de cocktailparty en het diner in het
Broekerhuis
* de rondleiding in het dorp verzorgd door 4 gidsen van de
Vereniging Cud

Broek.

Het meest trots van iedereen was de 73 jarige mamma van
Geralmaa, mevr. Tuvdenbatar, die de dag ervoor was komen
invliegen uit Ulan Batar Leuk toch.

BROEK IN WATERLAND ALTIJD WEER DE MOEITE
WAARD

't Snoepie in Zulderwoude
Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan gaat het snoepwinkeltje
open op de volgende dagen:

woensdag 12.30 -17.00 uur
vrijdag 12.30 -17.00 uur
zaterdag 12.30 -17.00 uur

Tevens verzorg ik voor de jarige leuke manden mettraktaties.
Ook traktaties voor kinderen die geen suiker-, gluten-, of
kleurstoffen mogen. Gouw 3 te Zulderwoude. Tel. 020-

INTERNATIONAAL FOLKLORISTISCH DANSFESTIVAL
In Edam zijn er plannen om van 7 augustus t/m 12 augustus
2007 een Intemationaal Folkloristisch Dansfestival te houden.

Het festival zaI onderdeel zijn van 650 jaar Edam-Volendam.
www.edam-volendam650.nl

Dansgroepen uit zo'n 20 landen van over de hele wereld zullen
worden uitgenodlgd. Samen, met hun eigen muzikanten, zullen
zij voor een kijk- en luisteravontuur vol zang, muziek, dans en
schitterende kostuums gaan zorgen.
De organisatie in Edam zoekt voor zo'n 750 dansers en
muzikanten onderdak bij gastgezinnen. Niet alleen in Edam-
Volendam maar ook bij de andere Waterlandse dorpen.
De Broeker Gemeenschap Is op zoek naar gastgezinnen,
maar ook naar iemand die aanspreekpunt wil zijn voor de groep
die bij ons in het dorp komt logeren en hun gastgezinnen.
Uiteraard is het de bedoeling dat er ook bij ons wordt optreden
en wel in de feestweek 2007. Lijkt het u leuk om gastgezin te
zijn en/of wilt u hier aanspreekpunt voor zijn dan vragen wij u
dit z.s.m. aan ons te laten weten:

Marieke Maars 020-4033667 marieke.maars@planet.nl
********

TANDARTS

Op maandag 20 november opent tandarts Boukje Bloemers de
deuren van haar nieuwe tandartspraktijk op Laan 1.
Wanneer u patient wilt worden kunt u ons bereiken via 020-
4033460 of kijk op www.tandartsbloemers.nl.




