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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"
Inleveren koplj: 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 + atsiedriiver@zonnet.nl
NUT

AGENDA

15sep-15okt Atelier Elly Koot Expositie Niels de Hoog
"^^^p NUT 75 jaar Afsluitdijk
insep Broekerhaven; Sjoelen
15/16sep Kunst kijken in Monnickendam
14/20sep Are6pagus bach/Luther reis
15sep Mensen in Nood: Kledingactle
19sep Aredpagus De Waterlandse stoip
20sep OUD PAPIER Soos; Noordzijde
21sep Broekerhaven: Kienen
24sep Aredpagus Der Mouw manifestatie
27sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
27sep Broekerhaven: samen eten
27sep Aredpagus Als een eenzame mus
28sep Broekerhaven: Klaverjassen en rummicub
29sep OUD PAPIER Havenrakkers

1okt Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis
3/4/5/6okt Aredpagus Michiel de Ruyter

4okt OUD PAPIER Soos; Noordzijde
4okt Rechtsadviesbureau

5okt Broekerhaven: Kegelen
7okt Zuiderwouder kerk Koffleconcert Wiebke Goetjes

^apkt Broeker Soos op de kofie bij Douwe Egberts
. jkt Passage B(l)oeiende wandkleden
11okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
1 lokt NUT Waterlandse Vertelkunst

12okt Broekerhaven: Sjoelen
18oktOUD PAPIER Soos: Noordzijde
18okt Rode Kruis: een busreisje
19okt Broekerhaven Kienen

25okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
25okt Broekerhaven Samen eten

26okt Broekerhaven Klaverjassen en Rummicub
27okt OUD PAPIER Havenrakkers

DORPSRAAD

De Dorpsraad houdt haar reguliere vergaderingen op de eerste
maandag van de maand om 20.00 uur in Het Broeker Huis.
Het vergaderschema voor de rest van het jaar Is te vinden op
www.dorpsraadboekinwateriand. nl. en in de agenda van de
Broeker Gemeenschap. Wit u een vergadering bijwonen we-
gens een Interessant onderwerp of omdat u overweegt om zich
als bestuursiid in te gaan zetten voor het grotere belang in
Broek, dan horen wlj dat graag.

THEETUIN T EINDE

Wegens verbouwing is de theetuin en schenkerij te Zuider-
woude gesloten van 5 november tot 1 maart. Info: www.ttuin.nl

Donderdag 13 September 75 jaar AFSLUITDIJK
De Afsluitdijk. een belangrijk onderdeel van het Zuiderzeeplan,
was vanaf het begin niet alieen bedacht als waterscheiding,
maar ook om West- en Noord-Nederland met elkaar te verbin-

den. Ook nu zijn deze aspecten nog net zo actueel. Wat is de
toekomst van het gebied?

MENSEN IN NOOD

Kledinginzameling in Broek in Waterland
Op zaterdag 15 September vindt in Broek in Waterland de
kledinginzamelingsactie van Sam's Kiedingactie voor Mensen
in Nood weer plaats. U kunt dan van 10 tot 12 uur uw goede,
nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in geslo
ten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen: op het
Nieuwiand bij de kledingdbak, maarwe komen het ook ophalen
maar we bellen niet aan graag de kleding voor 10.00 uur bui-
ten zetten. Een bericht voor de Broekermeerdijkers graag
even bellen naar403 1920 kan komen wij het halen. Alvaston-
ze hartelijke dank. Meer info: www.samskledlngactie.nl

Expositie 15 September t/m 14 oktober 2007 van beeldend
kunstenaar/illustrator Niels de Hoog bij Atelier Elly Koot.
Niels de Hoog volgde zijn schilderopleiding aan de Rijksaka-
demie voor Beeldende Kunsten Amsterdam, was kunstdrukker
voor beeldend kunstenaars op het Grafisch Atelier Utrecht en
is nu full-time illustrator/ beeldend kunstenaar.
Hij maakt houten beelden, grafiek, schilderijen, tekeningen. en

illustreert voor kranten, tijdschrlften en boeken waar onder:
NRC kinderpagina, Binnenlands Bestuur, Elgen Huis magazi
ne, Alzheimer stichting,. Zijn werk is in bezit van diverse collec-
ties en verzamelingen. Hij maakte grafiek in opdracht o.a. voor
provincie en gemeente Utrecht en galerie De School.
Tijdens deze expositie laat Niels een selectie zien van werk uit
de verschiliendewerk-disciplines met als extra, de speciale
kunst-wijndozen, door hem ontworpen en gedrukt. Een flesje
wijn wordt een mooi kado door toevoeging van deze bijzondere
verpakking. De opening van de expositie vindt plaats op za
terdag 15 September om 17.00 uur. Openlngstijden: zaterdag
en zondag 13.00 - 17.00 uur, via afspraak of bij aanwezigheid.
Tel. 020-403 1993. www.atelierellvkoot.nl

JAZZ-DANCE
Na bezig te zijn geweest met de dans voor "Neeltje Pater" heb
ik het plan om: Blok van 12 lessen (€ 80,-), 4 weken lang 1
combinatie (steeds verder). Natuurlijk na een warming-up. Ik
begin pas als er een groepje van minimaal 8 is. ledereen is
welkom, maar...'t wordtg6en "beginnersuur"! Opgeven bij
Corrie 403 3193. Tijdstip woensdag na aerobics om 20.15 uur.
Leuk, leuk, wiedurft "Swingen in Broek"(splege!s aanwezig).




