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AGENDA

Snov Aredpagus; Nederland teest De gelukkige klas
9nov Broekerhaven Geen actiyiteiten i.v.m. Rommelmarkt

lOnov Broekerhaven Rommelmarkt

lOnov Aredpagus; Cantorijenmiddag
nov Sint Maarten

11nov Oecumenische dienst Raad van kerken Broek
11nov Aredpagus; Sint Maarten zingen ^
14nov Passage: Wanneer iedere seconde telt,
14nov Aredpagus; Grootouderproletariaat
1Snov OUD PAPIER Soos: Noordzljde
1Snov Aredpagus; jeroen Bosch
ISnov NUT: Maria Dallas

16nov Broekerhaven; Kienen
17nov t/m3dec BIbiiotheek Broek: Verkoopatgeschreven boeken
17nov Broekerhaven; Dansgroep uit Oostzaan
19nov Aredpagus; Monnikendammer winkelierskinderen
21 nov Alzheimer Nedetiand: avond over dementie
21 nov Zulden/voude pastorie: "As it Is in heaven"
21nov Aredpagus; Schaatsen in Waterland
22nov OUD PAPIER Soos: Zuldzijde
22nov Aredpagus; Sint Cecilia
23nov Broekerhaven; Stoelenhonkbal
23nov 6mlnutenwaterland AED voorlichting
24nov Sinterklaasintocht

/^nov OUD PAPIER Havenrakkers
z4nov Broekerhaven; Toneeiver. Zuiderwoude
26nov Aredpagus; WIndenergie Nederland
28nov Aredpagus; Zuid-Afrika avond
29nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde
29nov Broekerhaven; Samen eten
29nov Aredpagus; Turf InWaterland. Goof Buljs
29nov 6,12,19dec Zuideiwouder Kerstkoor repeteert
30nov Broekerhaven; Klaverjassen en rummicub
2dec Zuidenvouder kerk koffieconcert Wateriands kamerkoor
3dec Dorpsraadvergadering in MetBroeker Huis
6dec OUD PAPIER Soos; Zuidzljde
7dec Broekerhaven; Sjoelen

7/14dec Braingym voor kinderen
12dec Passage Adventsviering
13dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde
13dec NUT Amnesty International
14dec Broekerhaven; Kienen door de Welfare
ISdec Hobbybeurs in kerstsfeer in de Broeker Kerk
19dec Raad van Kerken Samen zingen rond de Kerst
' Odec OUD PAPIER Soos; Zuldzijde
. .] iec Broekerhaven; Kerstdiner
<3dec gemengd Koor; Kerstconcert
28dec Broekerhaven Kienen door St, D.O.B.

BIBLiOTHEEK WATERLAND en AREOPAGUS

donderdag 8 november 20.00 uur
Nederland leest DE GELUKKIGE KLAS van Thee Thtjssen
Ledenvan de bibllotheek kunnen tfm 16 novembereen gratis
exemplaar (zolang de voorraad strekt) van De gelukkige klas
alhalen. Broek inWaterland, Leeteinde 16. Openingstijden:
maandag 15.00-17.00 en 18.30-10.30 uur
donderdag 16.00-17.00 en 18.30-10.30 uur
zaterdag 10.30-12.20 uur

ROMMELMARKT BROEKERHAVEN
Zaterdeg 10 november van 10.00 -12.30 uur

De activiteitencommissie Broekerhaven en het Rode Kruis or-
ganiseren op zaterdag 10 november van 10.00 -12.30 uur in
het voormaiig bejaardenhuis "Broekerhaven", de draai 7 in
Broek in Waterlarid een

ROMMELMARKT.
U kunt er terecht voor tweede hands boeken, curiosa, puzzels,
cadeau-artieklen voor jong en oud, (kerstjkaarten, kerstartike-
len, enz, enz. De koffie staat klaarl

SINT MAARTEN
zondag 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. Zlj
dragen een lampion en zingen Sint Maartenliedjes. Vroeger
kregen de kinderen dan turf, hout, stukje spek of bonen. Inon-
ze tijd geeft u koek, snoep, fruit of iets dergelijks. Zie laatste
pagina voor de liedjes.

SINT MAARTEN OP ZONDAG
11 november om 10.00 uur in de Broeker Kerk

Een dienst voor iedereen, of je nu Rooms Katholiek, Gerefor-
meerd, Protestants van huis uit bent of niet gewend t)ent om
naar de kerk te gaan, iedereen is welkom.
Tweekeer per jaar zet de Broeker Kerk haar deuren open voor
een bijzondere viering voor iedereen in het dorp. Oud of jong,
atlemaal welkom! Voor de kinderen is er altijdvoor een deel
een eigen programma.
Deze keer ook,want het gaat over Sint Maarten. Met ditgege-
ven vieren we het feest van Sinte, Sinte Maarten, waarbij we
stilstaanbij de bijzondere persoon die Sint Maarten was. Hij
deelde zijn mantel met een arme man. en dit gebaar van deten,
als jezetf genoeg hebt, blijkt van alle tijden. In de dienst wordt
dit uitgebeeld en er wordt ui^edeeld. Deze keer is de voor-
ganger ds. Henk Ekker uit Broek in Waterland. De Cantorijvan
de kerk van Broek o.l.v. Ike Rebel zingt.





SINTERKLAASINTOCHT
Op zaterdag24 november 2b\ Sint Nicolaas ook Brbek in Wa-
terland weer bezoeken. "s Mdrgens om t 10.30 uur zai hij met
zljn stoombootaanmeren.bj|de Eilandvvbg.^^:,
De burgemeester van .Waterland, de beeMPpgrRans, zaI de
Sint na het aan wakstappen welkQi^;'hal9n:<]ip.^n;podium
opde hoek Eijandweg - Corn, iRpeljeiati^at) V:
De Sint vertrektdaarna, uiteraajdbegeleid door zijn Pieten en
Muziek- en tamboercx)rps Olympla ^.Gon Brio naar Het Broe-
ker Huis. Vanaf ±11.30 uur zijn de kinderen van Broek wel-
kom in Het Broeker Huis. Daar kunnen ze bijde Sint op be-
zoek gaan om hem aivast met zijn aanstaande vetjaardag te
feliciteren. Tekeningen, gedichten en liebjes zijn zeer yvelkom.
Zodra Sint en Pieten in Het Broeker Huis zijn aangekqmen
gaan de deuren ook voor het publiek open. U kunt in de Grote
zaal droog en warm wachten tot Sint zich opgefrist heeft.

Uiteraard zijn er cadeautjes voor alle kinderen die
Sinterklaas bezoeken,

BRAINGYM VOOR KI^DEREhi
Braingym is een combinatie van inspanning en ontspanning.
Op speelse wijze voeren kinderen bewegingsoefeningen uit
die de communicatie tussen de beidje^hersenhelften bevordert.
In de lessen gebruiken we allerleioreatieve spelvormen (mu
ziek, dans, drama, verhalen, spel), afgestemd op de leeftijd
^n de kInderen.Waardoor de kinderen er vbbrai ook veel ple-

aan beleven. De methode wordt al veel gebruikt in Neder-
land, metDame in het pnderwijs. Het vermindert onrust en
spanning en verbet^.c^ concpntratle, Nieuwsgierig? Schrijf je
kind in voor de proeflessen, of bel me voor meer informatidl

Lokatie: voormalige Kostery.(teeteinde), ilesdap^ 7en
14 december, Kosten: 7,50perjgs, Lestijden: t/m5 jaar
13.45-14.45 6 t/m 8 jaar 15,45,-1ig.45, 9 t/rnJ2.iaar 17.15 -
18.15 en 13 t/m 15 jaar 19.Q0^20.Q0. Contact:. Angela de Rie
(gecertificeerd Braingymstrainer): 403153.1 of .
info@worldatvourfeetinlvigr^1

OPBRENGSt KE^ OPEN
De Broeker kerk is gedurende de zomermaanden (ruim beme-
ten van mei t/m September) dagelijks open voor het publiek.
Toeristen kunnen op hun gepiak de kerk be^ken (er zljn info-
blaadjes in 6 talen), kaartenen 2^handsBoeken kppen.
Vele vrljwilligers werkeo hier aan mee, Het onfe^angen geld
wordt besteed aan het onderhoud van het gebduw.
J^t jaar is de opbrengstvan deze actlviteit hpger dan in 2006.
^^2007 € 6.896,06 envorig jaar€ 6^013,46, .
Voelt u er voor om in het seizoen2008opkpen'steenye bij te
dragen, meldt udanaan bij henkValk, tel. 4P3 1724.

SfDOB
Inschrijven n^iiipupilje^

In januari 2008 kunnen er weerjbngens efi meisjes als mini-
pupil instromen bij w. SDpB. Indien .pw zpon/dpcbter in het jar
2001 of 2002 is geboren, kan hij/zij yahaf nu schrlftlelijk, tele-
fonlsch ofpere-mail w:prc|en aangemeld bij; Wiririprijver, Bui-
tenweeren 17,1151 BE Broek in Waterland, teC 0^0 403 1201,
e-mail atsiedrijver@zonnet.nl. De training isop.vdjdagmiddag
en atart half januari 2006 (na de winterstop).

UITDEELDOOS
Ms uw zoon ofdoGhter jarig, pfi^rijgt een vandp kin^^ren er
een zusjeofbfoertje bij.iBpj dan, Nel die maakt vobi^ii een leu-
ke traktatie. inlelkthema watMWilt. Da kosten v^n de trakta-
tie"s zijn v.a. 20 eurocent. Voor verdere informatie kunt u bel-
len met Nel Arends 0204033096

VERENIGING OUD BROEK
Een geschenk dat eens in de 200 jaar voorkomt!

Al jareh lang zijnde lantaams, ook vaak Dfo's genofmd, Inde
histbrisohe kern van ons dorp, zowel in Brbek Noord als Broek
Zuid, ons een doom in het oog. Lantaams die immers, netjes
gezegd, absoluut niet thuls horen in de oude historische
dorpskem.
Dit vinden niet alleen de leden van de Verenlging Cud Broek,
maar ook vele dorpsgenoten, die (nog I) geen lid zijn van Oud
Broek. Denk maar eens aan de enqu§te, die wij vorig jaar
tijdens de Broeker Markt hieiden en 470 handtekeningen ople-
verde ter ondersteuning van de actie om tot een passende ver-
llchting te komen. Een commissie van bestuursleden en enke-
le enthousiaste leden hebben zich met kracht ingezet om het
doel naderbij te brengen. Dat kwam ook onze dorpsgenoten
Dirk en Letty Breeder ter ore die zich onze wens hebben aan-
getrokken.
De verkoop van hun prachtige bedrijf "WATERLAND TERMI
NAL", waar veel Broekers met veel plezler voor hebben ge-
werkt (en hog werken), was voor hen een mooie aanlelding
om voor "hun" dorp, waaf zij zo trots en gek op zijn, Jets groots
tedoen. Zij beslotep .4lnatuurstenen lantaarns met koperen
armaturenaan Brppk tp achenken. Deze lantaams zijn repli
ca'svan deorigineje.BibtprlSche Geertje Pols palen uit 1785,
zoalS er bij dekeii^brug riog b^n staat. Zij zullen volgend voor-
jaar, door de Gemeente, daaLWorden geplaatbt, waar pok de
ongtnele Geerlje Pols palen vanaf 1786 fot rpnd 1920 (wa-
tersnoodramp van 1916^ hebben gestaah. Narrielijk lahgsde
Dorpsstra^t, de Laan, Room- en^Leetpjnde, de Erven eh een
klein stiy^je Keerngbuw-Wesb-Dereeda aanwezige en ge-
'daelteiijk gehavende palen aan hettHaypncakzuljan jnde peri-
bde2609-^2012 virbrden vervangen.;...-H.-rUieiOin ; - -•

.jDankzlj pirk en Letty Breederzijn3«e:strak%PQ3iP^rih.at ..
.jihooistebbrp van Noord-Hblland^ m^cljibn beei
^^tJederrahd. De Verehiging is-bijzooder:ba))kbaar-vpqfspjf
:V weldige geschehk! Zofets gebeuritbHjkba#; hPiiai; eerjaJn.de
• tweehoriderd jaar! ^

In aarisluiting hierbp kUhn6h}we5h€^ieenB^^jtieYetor:i^ikke-
^ing riieldenrlilibiddels zijn we.in-;avaflegjrhafcB4w
vorderd dat het gemeentebestuur in 2p08,peh,^o9tsteL^
doen aan de Raad om in de periode 2009/2012 de rest van de
historiserende kern (Molerigouw^aiideinde, Eilandweg en
eerste gedeeltevali'deWagengoEuw):«arj:histQflscht passende
giatijzeren lantaarns te voorziem Naar-bns.bpstevwefen lijkt
daarvoor unahiemesteun tezljnvan alle padljenji:. -;

'iiV :.5i sy-v si je.-;
Al rnetal'eeh gevveldige ohtwikkelingowaar hetbestuur en de
inltiatiefhemers hietvari hadden ikunQen!dromen,.een jaarge-
ledeh! v;, '!yQ> .|4tet beStuBhvan{<>ud Broek

V-' •SDOB-V.--jvr.''\-i

Trekking obfigafie8^20Q7.
22, 28, 44, 82^: 83; 60,116;422v150n152i J68. 169,498,,
216, 243, 246,259, 286,* 323r340,43!7v 445, 450^ 452, .518,
520, 610, 614, 707, 713, 716, 731, 732, 785, 792, 804, 821,
827, 863, 903; 930, 1O31v404a^iO57,4169, 1179.

VERENIGING OUDBROEK
pe nieuwe bundel Broeker Bijdragen isonlangs uitgekomen.
Een prachtig boekwerk ^iat zekeT niet mag^optbr;bken injde
boekenkast van eeh ledefidle van'Broek^ouptbn gernteres-
sebrd is in de rijke geschredeSis varfog^d^rp. bekosten
ziib"^techts;€45,--. •
ESrt telefbohtjePen het wOrdt dlr^eot bij^ .thuis bezorgd.
Tel.: 403 1118 of06 53 923 773 ' .




