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AGENDA

21jan Bibllotheek Broek In Waterland: De wiebelblllenboogie
22jan SRV De Draai: Kienen Welfare
2^n Gymver. Sparta: Officieie opening Airtrack

BIbliotheek Monnlckendam: Voorlezen met Kikker
2bjan Arebpagus; Kors'keuze in Uitdam
26jan Bibllotheek Wateiiand Workshop voorlezen
28jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
28jan Doopsgezinden-.Gedichten-, Friezendag
29jan SRV De Draai; Klaverjassen en Rummicub
29 jan Feestelijke prijzenavond Zuiderwoude
SOjan Zuiderwoude: Winterwandeling
SOjan OUD PAPIER Havenrakkers
30jan SDOB Amsterdamse muziekavond
31jan Zuiderwouder kerk Koffieconcert Zuiderzeekoor

Ifeb Dorpsraad vergadering Met Broeker Huis 20.00 uur
Ifeb Arebpagus: Focus op ZuidenAroude en Uitdam
3feb Arebpagus: Liefde voor de chocola
4feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde
4feb Rechtadviesburo
5feb SRV De Draai: Samen Koersballen

6/7feb Zuidenwouder kerk: tentoonstelling Weefschilderen
7feb Zuiderwouder kerk Koffieconcert Musica Lirica
8feb Arebpagus: Flessenpost in kerk Uitdam
f^b Arebpagus: Wie heefl de macht?
loieb Passage Jaarfeest
lOfeb Arebpagus: Jona en de grote stad
llfeb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
11feb Arebpagus Annie M.G. Schmidt
12feb SRV De Draai: Sjoelen
13feb "t Venster Open Podium voor de jeugd
14feb Broeker Kerk Oecumenische viering
15feb Arebpagus Wonen en werken in Waterland
17feb Arebpagus: Flessenpost
18feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde
18feb NUT Culinatre Gouden Eeuw

18febArebpagus: Toneel, De Venetiaanse Tweeling (Goldoni)
19feb SRV De Draai: Kienen
21feb Arebpagus in de Bolder: De WeespertrekvaartMannen
23feb Arebpagus: Welzijn crebren in Waterland
24feb Arebpagus: De Boerenstand
25feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
25feb Dorpsraad Lijsttrekkersdebat Met Broeker Huis 20.00 uur
26feb SRV De Draai: Klaverjassen en Rummicub

Imrt Gemeentehuis: Lijsttrekkersdebat
3mrt Gemeenteraadverkiezingen
3mrt Gemeentehuis Uitslagenavond verkiezing
4mrt Rechtsadviesburo

13mrt Rommelmarkt

NUT

Donderdag 21 januari om 20.00 uur in Het Broeker Huis.
DE BALTISCHE STATEN

De heer H. Alberts heeft over Estland, Letland en Litouwen een
dlaklankbeeld samengesteld. Hierin komen elementen als reli-
gie, cultuur en het leven van de mens in zijn lokaie omgeving
aan e orde. Leden gratis; niet-leden € 3,50.

WELFARE RODE KRUIS KIENEN
Vrijdag 22 Januari wordt er KIENEN georganiseerd door de
Welfare afdeling Broek in Waterland in de ruimte boven de bi
bllotheek in Het Broeker Huis. Er zijn leuke prijsjes te winnen
en bovenal het is altijd heel gezellig. Aanvang: 14.00 uur.

SPARTA

Gymnastiek vereniging Sparta neem opzaterdag 23 Januari
om 10.30 uur officieel een AIRTRACK in gebruik; U bent alien
van harte welkom om de officieie in gebruik name van deze
opblaasbare tumblingbaan bij te wonen. Hoort zegt het voort.

OUD PAPIER Havenrakkers
Op zaterdag 30 januari wordt er weer OUD PAPIER opge-
haald door o.b.s. De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur.
Wilt u het papier In doos, (plastic)zak of goed gebonden, niet in
houten kra^es, tijdig buiten zetten op de plaats waar u het hu-
isvuil ook neerzet. Bijvoorbaat dank!!

S.D.O.B.
De winter heeft zijn intrede gedaan. Voorlopig zullen er nog
geen voetbalwedstrijden gespeeld kunnen worden.
Reden om eens een gezellige avond in onze kantine te organi-
seren. Wij nodigen u dan ook uitom op zaterdagavond 30 Ja
nuari bij onze Amsterdamse muziekavond aanwezig te zijn.
Kantine open om 20.00.
Wij rekenen op uw aller aanwezigheid. DItwordt beslist een
avond met veel gezelligheid die u niet mag missen.

OPEN PODIUM
Kinderen vanaf groep 4 t/m de 3de klas middelbare school
kunnen optreden met het maken van muziek, dans en/of zang
(gbbn play back en karaoke) voor familie en vrienden op een
echt podium in't Venster in Waterland bij de familie Spaans
aan de Overlekergouw. Piano, keyboard en drumstel zijn aan
wezig. Het Open Podium is op zaterdag 13 februarl van
17.00-19.00 uur, inloop vanaf 16.30. Daarna kan er worden
gegeten. Het menu bestaat uit bio ham- of vegaburgers met
patat en zelfgemaakte appeimoes en salade voor€ 12,50 pp.
Generale repetitie op 7 februari. Info, aanmelding en reserve-
ring voor de maaltijd Katja 0646396352 of Rineke 0653663266.

Slechts 15 optredens mogelljk, dus gauw aanmelden





Muziektempel? Ja!!!!

Met verwondering heb ik het wat regenteske epistel van de heren Kwakman,Van Montfrans,
Niemeijer en De Vries gelezen.
Ik voel mij geroepen enige daarin gestelde beweringen ietwat te nuanceren of zelfs te
bestrijden.

1. OudBroek

l.l. De vereniging Oud Broek heeft onder meer als doel de geschiedenis van Broek in al zijn
facetten te bestuderen .Op dit gebied is veel en goed werk verricht.
Het gaat echter te vercm de eer vande uitgevoerde restanraties in Broek op het conto vande
heren Bruigom en Niemeijer te schrijven; de restanraties van de zeventiende- en achttiende-
eeuwse panden in Broek zijn louter en alleen op initiatief en in opdracht van de eigenaars
("oude " en "nieuwe" Broekers) gerealiseerd, al of niet met begeleiding van de architecten
Philippona, Husslage en Witte en voomamelijk uitgevoerd door de aannemers Vos, Buis en
voord Leguit & Roos.
1.1. Devereniging Oud Broek onderzoekt zoals gezegd degeschiedenis van Broek vanhet
verre verleden tot het heden. Dat de heren van Oud Broek daarbij aanvankelijk een voorliefde
aan de dag hebben gelegd voor de zeventiende enachttiende eeuw is weliswaar verklaarbaar,
maar niet zaligmakend. Het huidige bestuur van Oud Broek mag zijn aandacht nu natuurlijk
geven aan in haar ogen belangrijke onderwerpen uit de jongste geschiedenis van ons dorp
zoalsbijvoorbeeld het herstelvan de muziektent.

2. De Muziektempel.

De oudemuziektent is verloren gegaan tijdensde laatste wereldoorlog.
Voor de oorlog leed ons land onder de ergste economische crisis sinds mensenheugenis.
Gedurende deze crisis enook tijdens dedaarop volgende oorlog was er vanzelfsprekend geen
behoefte aan herstel van de muziektent, terwijl er zeker geen geld voor beschikbaar was. Er
was in de koude oorlogswinters een zodamg tekort aan brandhout, dat zelfs een groot aantal
iepen langs de Jaagweg werd verstookt.

^ 3. "Zeventiende- enachttiende-eeuwse omgeving van het Havenrak"?

Posteren we inde herbouwde muziektempel ofdesnoods op het herstelde "balkon" aan de
wallekant en kijken we in het rond, te beginnen in het westen bij het laatste huis op de Erven
aan het Havenrak.
We zien dan eerst dat stenen huis gebouwd in de twintigste eeuw, later voorzien van een
aanbouw van glas en metaal. ^
Daamaast een mooi L-vormig huis, sinds kort "verrijkf'met een buitenproportionele
aanbouw. j • j
Dan volgt de twintigste-eeuwse voormalige burgemeesterswoning, gebouwd in de tmn van
het ertegenover staande beroemde huis, naast de Chinese theekoepel. Voor de wal helaas een
plompe ponton met daaraan twee bepaald niet historisch veran^oorde bootjes.
Hiemaast staat de oude dokterswoning, voorzien van een redelijk bijpassende garage.
Dan de pastorie, schitterend gerestaureerd,zijhet met een eigenaardige aanbouw.
Aan de wal hier een onnodige steiger met terras,waarop een stel glimmend stalen tuinstoelen
en waaraan gemeerd een kunststofbootje met veel roestvrij staal..
Op het Havenrak een aantal zeventiende- en achttiende-eeuwse panden. Vrijwel al deze




