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BROEKER GEMEENSGHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSGHAP"
Inleveren kopij: vrijdag 23.59 uur voorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschijnt 1 x per14dagen.

Redactie: Buitenweeren 17, 1161 BE. Break In Waterland, tel. 020 403 1201 + atsiedrliver@zonnet.nl

AGENDA
19aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde
2f^g Ophalen KUNSTSTOFVERPAKKINGEN
26aug OUD PAPIER Soos: Zuldzijde
28aug OUD PAPIER Havenrakkers
2sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
2sep Rechtsadviesburo
Ssep SRV De Draai: Samen koersballen
5sep Zulderwouder kerk: Koffieconcert Ma Murphy

6t/m11sep Collecte KWF Kankerbestrijding
6sep Dorpsraad in Met Broeker Huis, 20.00 uur
Tsep Verkeersregelaars cursus; Gemeentehuis M'dam

9t/m12sep Zuiderwoude: Reflections meerdaags festival
"Nieuwe muziek 20®eeuw"

lOsep SRV De Draai: Sjoelen
11en12sep Open monumentendag: Rondleidingen In Broek
13t/m18sep Collecte Prinses Beatrixfonds
9sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

11sep 1® trekking GroteSDOB lichtmastloterij
16sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
17sep SRV De Draai: Kienen
18t/m25sep Collecte Nierstichting
2^^^ Ophalen Kunststof Verpakkingen
23t.ap OUD PAPIER Soos: Noordzijde
24sep SRV De Draai: Klaverjassen en Rummicub
26sept/m2okt Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten
30sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
2okt2® trekking GroteSDOB lichtmastloterij

30okt3® trekking Grote SDOB lichtmastloterij

RECHTSADVIES BURG WATERLAND

donderdag 2 September van 19.30 - 20.30 uur
in de KOSTERIJ, Leeteinde 2,

tel. aanmelden + inl. 403 1513 en 403 8504
Gratis deskundig advies

GROTE SDOB LICHTMASTLOTERIJ:
SDOB wil in 2010 heel graag een kunstlicht installatie rond het
tweede veld van het Noordsche Bosch. Zodat ook de Jeugd va-
ker 6n beter kan trainen. De aanleg van deze installatie moe-
ten we wel zelf betaien. Daarom organiseren we de Grote
SDOB Lichtmastloterij.
Behalve een goed gevoel maakt u kans op 66n van de 128 su-
perprijzen, met als klappers een heuze Chevrolet Spark, een
Cruizer scooter en een Apple l-pad.
Koop uw loten bij Ploeger, via de website of bijonze andere
verkooppunten, zie www.sdob.nl

FEESTWEEK 2010
Het zit er weer op, 10 dagen feesten in Broek. Volgens de
krant worden de kermisweken in de dorpen van Noord-Holland
steeds slechter bezocht. Maar niet in Broek, want wat hebben
we weer en geweldige week gehad.
Water was het thema ditJaar, organiseerde we het zelf niet bij
alle activiteiten dan kwam het wel met bakken uit de lucht. Ge-
lukkig was dat eigenlijk alleen storend tijdens de openingsdag
en hebben we verder voornamelijk veet kunnen genieten van
de zon die ons een groot deel van de week begeleid heeft.
Het bestuur van de Broeker Gemeenschap wil graag ai die
feestende, gezellige, hardwerkende vrljwilligers bedanken die
er allemaal bij elkaar voor hebben gezorgd dat we weer een
fantastische FEESTWEEK hebben gehad.

UITSLAG COMPETITIE
1. Postbodekanjers 91 punten
2. Beach Boys 89 punten
3. Allesofnix 84 punten
4. Freddies 83 punten
4. Brandweer 83 punten
6. Rob's Angels 66 punten
7. De Tijgers 61 punten
8. The B-team 60 punten
9. De Kerstengeltjes 59 punten
10.NatteJongens 51 punten
11.GIadiatoren 41 punten

Zie voor antwoorden en prijswinnaars verder in dit blad.

Nieuw seizoen kamerkoor Cappella Broeck.
KamerkoorCappella Broecko.l.v. Arjan van Dijk begint weer
aan een nieuw (het zestiende) koorseizoen. Een repertoire met
nieuwe liederen biedt nieuwe kansen... nieuwe leden?
Versterking bij de 4 stemsoorten, vooral bijde tenoren, is wel-
kom. De repetities zijn 1 x per 2 weken, op dinsdagavond bm
20.00 uur in de Broeker kerk en starten op 31 augustus

BEWEGEN OP MUZIEK
Heerlijk weer bewegen na de vakantie. We beginnen op maan-
dag 6 en woensdag 8 September. Indeling lessen:
Muziek en rustig wat eenvoudige stapjes om warm te worden.
Been- biloefeningen (ook op muziek)
ZUMBA gedeelte. Heerlijk Latin - American dansen. Goed voor
buik en rug
Grond/buikspieroefeningen
Ontspanningsoefening
En meteen lekker gevoel ga Je naar huis!
Inl. Corrie (403 3193) of kom gewoonl. per blok van 10 lessen
(achter elkaar te volgen) € 70,~.





Foto-expositie "10 jaar Olaf Klyn Photography
Keer om waarmogelijk".

Tergelegenheid van het 10-jarig bestaan van Oiaf Klyn.Photo
graphy exposeert de Broekse fotograaf Olaf Klijn van 1 augus-
us t/m 30 September 2010 een selectie uit zijn werk in de Pro-
estantse Kerk te Broek in Waterland, 6 km ten noorden van
\msterdam, onder titel "Keer bm waar mogelijk".
De disciplines in de fotografie van Klyn bestaan uit architectuur,
andschap, portret en autonoom werk.
De titel van de overzichtsexpositie met 50 werken werd ont-
eend aan een uitspraak die alle gebrulkers van een navigatie-
>ysteem in de auto bekend in de oren zaj klinken.
3ij de selectie voor de expositie heeft hij getracht zijn favoriete '
)eelden met een link naar heden en verJeden bijeen te brengen.
-let resultaat is een zeer gevarieerde presentatie van zijn werk
ils gepassioneerd fotograaf.
Er is zojuist een fraai uitgeyoerd fotoboek vefschenen met als ti-
el "Olaf Klijn, 65 photographs" dat is te bestellen via
nfo@olafklvnDhotoaraDhv.com.

Het boek, in formaat 21x24 cm met harde kaft, bevat 78 pagi-
la's met 65 foto's in kieur en zwart-wit, gerelateerd aan archi-
ectjM;^, landschap, portret en autonoom werk.
De r^lge isgelimiteerd tot 100 stuks engenummerd en gesig-
leerd. De prijs bedraagt € 49,95,- incl. verzendkosten binnen
Hederland.

!ie voor meer informatle over de foto's, exposlties, fotoboeken
m publicaties van Olaf Klijn zijri nieuwe website
vww.olafklvnDhotoQraDhv.com.

;OB^J^rpekm^siier\and
/Vij zijn op zoek naar foto's. vanaf4^912, van tiestuursleden en ..
)randen van panden of hooibroei. U kunt de foto's naar
itsledriiver@zonnet.nl mailen of (laten) bezorgen bij Atsie Drij- ^
'er, Buiteiiweeren 17V1151 BEBrdek inWaterlahd; Wilt u wel
iwnaarn bp defdto npterenI •• ; v
yiisschien hbeft u ook nog wel aridere leukefnbterialen ter illu-
jtratie. Wij komen wel een foto makeii;
De foto's zullen eventueel gebruikt worden ter_ illustratie van een
)oekje overde QBiyipn uiteraard krijgt u ze weer terug

AVONbLESSEN PILATES en
Ha d^omerstarten we weer met avondlessen Pilates en Bb-
lysK^e. Op donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur Body-
ihape en van 21.00 tot 22.00 uur Pilafes.
'ilates is ebh rbstlge, maar intensieve manief van trainen. Voor
iterke, lange en lenige spiereh.!Helpt echt tegen F'ugklachten!
Jodyshape js een^W^^ meer up tempb lesbpswingende mu-
:iek. Crunches, siiups, jsush upls, alle spierpn kbmen.aan bod.
aoed voor de conditie!

jchrijf je snel in want vol=vol. Via harcar@mac.com. Heb je
Tagen? Mail of bel gerust. Vanaf 12 augustus weer bereikbaar
)p 4038171. Carol Broere -

MEDITATIECURSUS
De cursus meditatie en energie (voor yrpuwen) gaat in sep-
ember weer van start.

.ast van stress? Drukte in je hoofd? Dan is deze cursus mis-
ichien jets voor jou. Je krjjgt hjet alleen verschillenbe meditatle-
echnieken aangereikt,5.rriaar we doen ook energetische oefe-
lingen om het zwaartepunt in je lichaam naar beneden te bren-
jen: vanuit het hoofd naar je bulk. Ook leer je aarden. Goed
jeaard en "met je hoofd in je buik" ben je meer in balans.
le kunt irt'ieder geval een plezierige en ontspannen avond te-
jemoetzien. pe cursus wordtgegbven op rnaandagavond (be-
jinnerS)i'̂ en| op donderdagavond. Van te voren iser
jen intakegeisprekje bnl te kljken ofdeze cursus is watje zoekt.

Meer weten? www, meditatiewaterland. nl Of bel: Lieske Jitta:

020-4031723 lieskeiitta@.meditatiewaterland.nl

OPEN MONUMENTENDAGEN

11 en 12 September
De Vereniging Oud Broek in Wateiiand organiseert op
zaterdag 11 September om 12.00 en om 14.00 uur en op
zondag 12 September om 14.00 uur rondleidingen door de his-
torische kern van het dorp. Start in de Broeker kerk.
Een bezoek aan het Beroemde huis aan de Erven, is hierbij in-
begrepen. Het Beroemde huis is in 2001 door de Rijksdienst

: van Monumentenzorg en het Instituut Cbllectie Nederland, het
ICN, verkozen tot een van de 100 mooiste interieurs In Neder
land uit de periode 1600-1900.
Aantal beschikbare plaatsen voor de rondleiding is beperkt. Een

.kwartier voor vertrek is de inschrijving en vol is vol.
De rondleidingen zijn gratis .doch een vrijblijvende dona-
tie voor het Onderhoudsfonds van de Broeker kerk, zijnde een
van de mooiste monumenten in ons dorp, wordt bijzonder op
prijs gesteld. De Broeker Kerk, is geopend op zaterdag tussen .
10.00 -16.00 en op zondag tussen 13.00-16.00 uur.

VERKEERSREGELAARS VERPLICHT

Verenigingenj Dorpsradeji, schojen en sportclubs
inWaterlandopgeiet!

Per 1 maart 2009 zijn de regels op het gebied van de inzet van
verkeersregelaars veranderd. De inzet van verkeersregelaars is
een onderdeel van de vergunning om doorgaande wegen bin
nen de gemeente Waterland tib.v. bijvoorbeeld een evenement
af te mojgbn sluiten of irtdien eir verkeerregulerend moet worden
optreden. De gemeente Waterland is van plan om samen met
de politie Zaanstreek-Waterlandeen cursus teorganiseren. De
ze cursus isbedoeld ypp^yrijwillige^^^ vbrenigingen,'bedrij-
ven en ocganisaties djeeyenenienten begeieiclen/organiseren.
Doe! van de cursus:t:.;
Het doel van de cursus Is vrijwilligers te leren om zelfstandig ep
te treden als verkeersregeiaar.' Ook zal .worden ingegaan op het
veilig afsluiten van wegeh.'Bifaanyfagen voor evenementver-
gunningehdib een vefkeetbaahtrekking hebbeh, is een ver-
keersregelaareen vereisteom een evehemeriterivbrgunnlhg te
verkrijgen.
Datum van de cui^us:
pe cursus zai opdinsdag 7 September van 19,;30Mur tot,21.00
uur in het gemeentehuis gehouden worden door de politie
Zaanstreek-^Waterlandi De cursus bbstaat uit een theorie ge-
deelte met praktijkvoorbeelden. Aan het einde van de cursus
ontvangt u een persbonlijk certificaat waaruit blijkt dat u eeu
theoretische instructie heeft gevolgd. Dit certificaat is dan vol-
doende om door de burgemeester aangesteld te worden als
eyenementen verkeensregelaar.
Aanmelden vpor de cursus:
De cursus tot verkeersregelaar isl^eheel gratis. Het aantal
deelnemers iswel beperkt tot maximaal odpersonen. Aanmel-
dingen voor deze cursus verkeersregelaar kunnen gebundeld
via de verenigihgen worden aangemeld via het e-mailadres
n.zwaaQ@waterland. nl. ' ,

Voormeer informatie kunt u contact bpnemen met de gerneente
Waterland de heer N. Zwpag, medewerker verkeereii vervdef
op telefoonnummer (0299) 658 632 of n.zwaag(gwaterland.nl

De Broeker Gemeenschap beveelt bbvenstaandp cursus
van harte aan. Er kunnen nooit genoeg verkeersregelaars zijn.
Hoe meer mensen, hoe beter. I.p.v. van 3 uur regelen kan de
tijd misschien teruggebracht worden naar 2 uur.
Voor De Broeker Gemeenschap inlichtingen bij Paul Cohen 020
403 1227 oif 06 40327923. HIj kan ueralles over vertellen en
kan u op'de hoogte stellen van de noodzaak van Verkeersrege
laars voor de activiteiten van De Broeker Gemeenschap.




