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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"
Inieveren kopij; vrijdag 23.59 uur voorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschijnt 1 x per 14 dagen.

Redactie; Buitenweeren 17, 1151 BE, Break in Waterland, tel. 020 403 1201 + atsiedrijver@zonnet.nl
AGENDA

t/m 4mrt "Foto-exposltie "Hollandse Nieuwe"
Ifeb Rechtsadviesbureau

2feb Broekerhaven Kegelen
3+4feb Zulderwouder Kerk: exposltie Caroline Broersen

4feb Zulderwouder kerk Koffieconcert: Unicorn

4feb Openhuis met wijnproeven Erik Renssen
5feb Dorpsraadvergadering
6feb Aredpagus: Het Latifa gebed
7feb Aredpagus Volksvergadering: Rotte vis of lange lont?
8|ab OUD PAPIER Soos: Noordzijde
8. >Aredpagus Archeologie en bijbel 1
9feb Broekerhaven Sjoelen

lOfeb Bibliotheek: De kleine kangoeroe leert dansen
llfeb Raad van Kerken: Oecumenische dienst

12feb Aredpagus: Gerrie Kneteman
14feb Passage: Jaarfeest
14feb Aredpagus: Het grote gezin
ISfeb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
ISfeb NUT dialezing over Gustav Klimt
15feb Aredpagus Keren - Underground
16feb Broekerhaven Kienen

16feb Fanfare Zulderwoude Bingoavond
16feb Broekerkerk: Concert: Florian Just, bariton
17feb Het Broeker Huis Culinair met Geitenkwark
18feb IJsciub naar een kunstljsbaan
19feb Aredpagus Het scheepvaarthuis
22feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde
22feb Broekerhaven Samen eten
22feb Aredpagus Archeologie en Bijbel 2
23fQb^roekerhaven Klaverjassen en Rummicub
24ft. -lavenrakkers: OUD PAPIER
24feb Het Broeker Huis Culinair met Geitenkwark
25feb Aredpagus: Taize-dienst
26febt/m2mrt Voorjaarsvakantie

Imrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Imrt Rechtsadviesbureau

Imrt Aredpagus School's Cool avond
2mrt Wereldgebedsdag
2mrt Broekerhaven: Kegelen
7mrt Broekerhaven Stembureau, geen blljarten

lOmrt Aredpagus; Zangworkshopo.l.v. Hugo van Veen
14mrt Passage: Vrouwen In de bijbel rond Pasen
15mrt NUT: Tibet naar school

18mrt Het Broeker Huis: Wijnproeverij met Christiaan
21mrt ATV Broek in Waterland Jaarvergadering
24mrt Rommelmarktt.b.v. de Broeker Kerk
24mrt OUD PAPIER Havenrakkers

28mrt KDS Jaarvergadering
Bimrt Johannes Passion in Grote Kerk M'dam

"HOLLANDSE NIEUWE".

De Waterland Photo Gallery, Roomeinde 13 te Broek, presen-
teert t/m 4 maart de foto-expositie "HOLLANDSE NIEUWE".
De galerie Is elk weekend geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
In 2006 studeerden David Galjaard, AnaTs Lopez en Johan
Nieuwenhuize af In fotografle aan de KoninklijkAcademie van
Beeldende Kunsten te Den Haag. Inmiddels zijn zij met een
grote dosis creativiteit, vakmanschap en ambitle hard op weg
zich een plek te verwerven binnen de groep van Nederlands
vooraanstaande fotografen. Deze exposltie toont 3 indringende,
ontroerende en geSngageerde onderwerpen op het gebied van
documentairefotografie: David Galjaard: 'Vice Versa", Poolse
arbeiders in Nederland (begeleid door DVD). AnaTs Lopez:
"Mika-17", 24 uur uit het leven van een Filippijnse kindprostituee
(begeleid door boek). Johan Nieuwenhuize: "Innerlijk geweld".
De expositie kwam tot stand m.m.v. Bert Verhoeff, fotograaf en
docent aan de Konlnklijke Academie van Beeldende Kunsten te
Den Haag. www.waterlandphotoqallerv.com

*•*****««

CATHARINA STICHTING

Koffieconcert
Zondag 4 februari 11.30 uur: de ierse folkgroep 'Unicorn'
UNICORN staat voor Ierse kwaliteitsmuziek en legt de nadruk Of
Keltische muziek, maar speelt ook muziek uit andere landen.
Volksmuziek heeft vele gezichten en die laat Unicorn in Zulderw
oude dan ook graag horen. Om 11.00 uur staat de koffie klaar,
de toegang is vrij, bij de uitgang een bus voor een bijdrage in de
kosten. Unicorn werkt ook mee aan de dienst van 10.00 tot
11.00 uur waarin voorgaat ds. Rieks Hoogenkamp.

Expositie 3 en 4 februari van 13.00*16.00 uur
CAROLINE BROERSEN IN KERK ZUIDERWOUDE

4 februari; opening met koffieconcert Unicorn 11.30 uur
Carolien Broersen (1963) woont sinds enkele jaren in
Monnickendam. De natuur is haar inspiratie, de uiterst subtiele
atwisseling van de vierkante meter. Zoals In gedlchten woorden
opnieuw opiichten, losgewrikt uithun vaste zinsverband, zo zijn
de werken van Carolien Broersen pofizie van het zichtbare.

UITNODIGING
Voor alien die er niet bij konden zijn, of nogmaais willen komei
genieten zondag 4 februari tussen 12.00 en 19.00 uur
Roomeinde 10 te Broek in Waterland exposltie childerijen van
Erik Renssen m4t wijnproeverij! Graag tot dan!
Suzanna & Erik Renssen www.renssen-art.com
tel 06-51856130 (s) tel 06-17240937 (e)

*********

Vergadering DORPSRAAD maandag 5 februari, wiltu deze
vergadering bezoeken mail dan naar Bas Nieboer
bas@accelerate.nl. dan ontvangt u ook de agenda.



BIBLIOTHEEK

Nationale voorleesdagen 30 januari t/m 10 februari
Twaaif dagen voorieesfeest! Een feest voor de kleintjes;
peuters en kieuters. Kinderen t/m 6 jaar ontvangen een leuke
verrassing als zij tijdens de Nationale Voorleesdag lidworden.
Zaterdag 10 februari in de bibliotheek van Monnickendam,
't Spil 19, de Poppentheater-voorstelling van Theater Koos
Kneus. "De kleine kangoeroe leert dansen". Kinderen van
2 t/m 5 jaar 6n hun begeleiders zijn van harte welkom bij deze
gezellige voorstelling. Kosten: € 5,00 p.p.
Inloop en schminken vanaf 14.30 uur; Poppentheater: 15.00 -
ca. 15.45 uur. Aansluitend: nog meer schminken en muziek.
Koffte, thee, limonade. Kaartjes ook verkrijgbaar in de
bibliotheek van Broek in Waterland, Leeteinde 16.
Openingstijden; ma + do 15.00-17.00 en 18.30-20.30 uur
za. 10.30 - 12.30 uur. \AAVw.bibliotheekwaterland.nl

*******

Hooms Byzantljns Mannenkoor
MetHoorns Byzantljns Mannenkoor zai zijn medewerking ver-
ienen aan de oecumenische viering van zondag 11 februari.
Zij zullen liederen zingen uit de liturgie van de oosterse kerken.
Een unieke gelegenheld om dit bijzondere koor in Broek in
Waterland te beluisteren. Voorganger in de dienst is pastoor
Hoedemaker uit Monnickendam en de organiste is Ike Rebel.
Het thema van de viering is ; Oost en West onder een dak
Zondag 11 februari - 10.00 uur in de Broeker kerk. De raad
van kerken van Broek nodigt u van harte uit voor deze viering.

*********

NUT

Donderdag 15 februari, 20.00 uur verzorgt mw. drs. A. Teu-
nei^^n dialezing over de beroemde Weense kunstschilder:

GUSTAV KLIMT

HIj was de grote inspirator achter Jugendstil oftewel Art
Nouveau. Klimt is geinspireerd door Charlie Toorop.
Het Broeker Huls. Toegang: Leden gratis; niet-leden € 3,50.

*********

BINGO IN ZUIDERWOUDE
De handwerkclub van de fanfare Zuiderwoude organiseert op
vrljdag 16 februari om 20.00 uur een grote BINGO avond met
vele mooie prijzen in het Dorpshuis te Zuiderwoude.

Tussendoor draaien we ook nog het Rad van Avontuur.
*******

CONCERT IN BROEKER KERK
Bariton Florian Just, meervoudig prijswinnaar op Internationale
concoursen, zai op vrljdag 16 februari in de kerk te Broek in
Waterland met lultist/theorblst Israel GolanI een speciaal
concert geven met schitterende muziek uit de tijd rond de
Gouden Eeuw. Bekende en onbekende werken van Huygens
en Monteverdi, Dowland en Valerius staan op het programma.
Aanvang 20:00 uur. Entree op basis van vrijwillige bijdrage

*******

Het Broeker Huts Cuiinair met Geltenkwark
Zaterdag 17 en 24 februari organiseert Het Broeker Huls
twee culinaire avonden begeleid door Herman In een bakje
Geltenkwark, 4 jonge heren die een unieke combinatie van
zang en cabaret brengen; onlangs haalden zij de halve finales
*/an het Camaretten Festival!! Een optreden van "Herman in
sen bakje Geltenkwark" staat garant voor een avond vol kolder
sn zangkunst. Tijdens een cuiinair driegangendiner zullen de
leren tussen de gangen door voor veel vermaak zorgenM!
Sastkoks: 17 febr. Thomas Sprangers; 24 febr. Bas Bont
Kosten: € 40,- p.p. Reserveren verpllcht (020-4031314)
Zaal open: 18.00 uur Aanvang: 19.00 uur
VIenu voor 17 februari

✓oorgerecht: Vitello tonato
Hoofdgerecht: Gebakken toumedos met rozemarijn polenta,

gegrilde courgettes met tijm-knoflook jus
slagerecht: Sinaasappelcheesecake met sinaasappelgelei

en mango coulis.
*********

IJSCLUB

Op zondag 18 februari gaat IJsclub Broek in Waterland weer
met een bus naar een kunstijsbaan (zeer waarschijniijk weer in
Hoorn), tenzlj vaarten en meren zijn bevroren en het Havenrak
ons beter kan bekoren. Deelnemers kunnen zich weer opgeven
bij Jaap Blakborn tel. 4033175. Havenrakkers van de groepen 6,
7 en 8 kunnen zlch weer op school opgeven.
Kinderen jonger dan 10 jaar kunnen mee onder begeleiding van
een meerderjarige. Kosten: t.m. 17 € 2,50 en vanaf 18 jaar €
3,50 plus verpllcht lid zijn of worden van de Ijsclub. De kosten
van het lidmaatschap bedragen kortweg: 3 euro per persoon en
vijfeuro voor een huishouden van twee personen inclusief
minderjarige kinderen. Deze contributie kunt u overmaken naar
girorekening 2522839 tn.v. IJsclub Broek in Waterland o.v.v.
straaten huisnummer. Op 14 januari waren er 30 liefhebbers, op
18 februari rekenen we op een voile bus (50) en daarbij geldt:
wie het eerst komt : juist.

*********

BESTUUR BROEKER GEMEENSCHAP

De Broeker Gemeenschap zoekt nieuwe bestuursleden.
Na zeer veel jaren van meer dan trouwe dienst hebben Joke
Kelderman, Jan Groot en Gre Louw aangegeven In de loop van
dit jaar te wilien stoppen als bestuurslid.
Wie van u herkent zich in de activiteiten van de Broeker
Gemeenschap en vindt het leuk om hierbij te helpen? Wij
denken dan aan mensen die het leuk vinden om activiteiten voor
de jeugd te organiseren (groot en klein), de jaarlijkse feestweek,
de intocht van Sinterklaas maar ook de herdenking en viering
van 4 & 5 mei. Heel graag horen wij van ul
Wouter Jesse (4031297), Ron Baltussen(4033714), Peter
VInkenborg (4031824) en Marieke Maars (4033667)

100 JAAR ORANJEFEESTEN IN BROEK IN WATERLAND
Op 21 September 1907 is De vereeniging Koninginnedag te
Broek in Waterland opgericht met als bestuur de heren B. Hoon,
H. Dugardin, W. Spaans, M. Ruyter en C. de Ruyg en de heer J.
Wijnveldt, burgemeester als Erevoorzitter. Het doel van de
vereniging was het houden van volks- en kinderfeesten op "den
jaardag der Koningin".
Olaf Klijn is bereid gevonden om een tentoonstelling voor te
bereiden in de Broeker kerk met als thema: 100 jaar
Oranjefeesten.Voor het materiaal voordeze tentoonstelling
wilien wij graag een beroep doen op u: foto's, films (op DVD),
knipsels etc. Alles wat geschikt is om tentoon te stellen en te
maken heeft met Oranjefeesten in Broek is van harte welkom bij
Olaf Klijn, Roomeinde 13, elk weekend van 11.00 tot 17.00 uur
(tel: 4038734).

DRUK IN HET HOOFD? STRESS?
Opde maandagmiddag zijn nog enkele plaatsen vrij bij de
meditatiecursus(13.30u-15.00u, thee vanaf 13.15u). In deze
cursus leerje je zwaartepunt vanuitje hoofd naarje centrum te
verplaatsen. Je leert aarden, we doen ademhalingsoefenlngen
en natuurlijk maak je kennis met enkele meditatietechnieken.
Start: 5 februari. Info en folder: Lieske Jitta (020-4031723).

********

ROMMELMARKT
zaterdag 24 maart 9.00 uur Broeker Kerk

De Rommelmarkt tb.v. het Restauratiefonds van de Broeker
kerk is weer inaantocht en we vragen u om uwovertolllge
boeken, huishoudelijke artikelen, kleding, speelgoed, lang-
speelplaten, cd's en ander kleingoed naar Laan 4 te brengen, tel
403 1494. Voor in goede staat verkerende meubelen kunt u
terecht (na afspraak) bij de fam. Valk, tel. 403 1724.

**********

GEVONDEN VOORWERPEN
Op 11 januari is er bij Jellema, Molengouw44b een roeiboot

aan komen drijven. Wie is de eigenaar?
*********


