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Inleveren kopij; 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.nI

www.debroekeraemeenschap.nl-Bankrekeninq: 310713579

AGENDA

28sept Volksvergadering in Lutherse kerk
29sep CUD PAPIER Soos; Noordzijde
29sep De zeven hoofdzonden: Film Seven
30sep SRV De Draal: Kienen

lokt Suyderwou's Wijnioods: Nederland als wijniand
2okt Catharina Stichting; Koffieconcert Markermannenkoor
3okt Dorpsraad Het Broeker Huis 20.00 uur

'^'mOokt Collecte Dierenbescherming
bokt Broeker BIbliotheek Kinderboekenweek middag
6okt CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
6okt Rechtsadviesburo

7oktSRV De Draal: Klaverjassen en Rummlcub
7okt Broeker kerk: Ontmoetingsmaaltijd

10okt IJsclub jaarvergadering in Het Broeker Huis, 20.00 uur
10t/m15okt Collecte Brandwondenstichting
12okt Passage Geloof in de krijgsmacht?
13oktOUD PAPIER Soos: Noordzijde
14oktSRV De Draal; Samen koersballen

15t/m23okt Herfstvakantie

20okt DUD PAPIER Soos: Zuidzijde
20okt NUT + Cud Broek De Watersnood van 1825
21okt SRV De Draai:Sjoelen
27oktOUD PAPIER Soos: Noordzijde
27okt Samen eten in Het Broeker Huis
28okt SRV De Draai: Kienen

29okt OUD PAPIER Havenrakkers
51pktt/m5nov Collecte Diabetes Ponds

jv OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
3nov Rechtsadviesburo

3/4nov Waterlandse Kunstereisgroep bezoekt Gronlngen
8nov Weeshuis M'dam presentatie Waterland in Beeld 2010

RECHTSADVIES BURO WATERLAND
donderdag 6 oktober van 19.30 - 20.30 uur

in de KOSTERIJ, Leeteinde 2,
tel. aanmelden + inl. 403 1513 en 403 8504

Gratis deskundig advies

BRANDWONDENCOLLECTE

In de week van 10 t/m 15 oktober wordt er weer gecollecteerd
voor de Brandwondenstichting. Op zaterdag 15 oktober ko-
men de collectanten ondersteund door de brandweerwagens
tussen 16.00 en 19.00 uur bij u iangs. Omdat er een aantal
mensen liever gedurende de week collecteren kan het zijn dat
u al eerder een collectant bij u aan de deur krijgt.

PASSAGE

Woensdag 12 oktober is het onderwerp "Geloof in de krijgs
macht?" Dominee Fred Omvlee, werkzaam bij de Koninklijke
Marine, zai het hebben over God en militairen.

THEETUIN't EINDE

Theetuin en theeschenkerij "t einde geeft in samenwerking
met edelsmid Edelyn een workshop "Parel ketting knopen" ge-
serveerd met een huisgemaakte high tea a.s. zaterdag 5 no-
vembervan 12.00-17.00 uur. Inlichtingen tel: 020-4031111

De WItte Roos Prijs 2011
Op zaterdag 1 oktober 2011 wordt aan Henk John uit Broek in
Waterland de Witte Roos Prijs uitgereikt.
Henk John is (mede)oprichter, schrijver, regisseur en speler
van de Stichting Theaterprojecten Neeltje Pater. In die hoeda-
nigheld heeft hij de afgelopen 25 jaar vele wagenspelen en to-
neelproducties op zijn naam staan. Zijn voorstellingen trekken
bezoekers uit heel Waterland en worden altijd met groot en-
thousiasme ontvangen en beoordeeld.
Met de tweejaarlijkse Witte Roos Prijs worden personen of In-
stellingen geeerd die op bijzondere wijze bijdragen aan de
leefbaarheid van ons gebied, zich inzetten voor doeleinden die
de onderlinge samenhang van de Waterlandse woonkernen
versterken dan wel actief zijn voor het behoud van de cultuur-
historische waarden in ons gebied.

KINDERBOEKENWEEEK 2011

Superhelden staan centraal in bibllotheek
Het motto van deze Kinderboekenweek (start 5 oktober) is Superhel
den!- over dapper durven zijn. Tussen 5 en 10 oktober staan Pudding
Tarzan, Pipi Langkous, Madelief, Roodkapje, Superheldje, Geronimo
Stilton en nog vele andere kinderboekenhelden centraal tijdens de
Kinderboekenweek in de bibliotheekvestigingen Broek in Waterland.

Twee gezellige Heldenmiddagen in de bibllotheek
Op woensdag 5 oktober om 15.00 uur is een superleuke Helden in-
loopmiddag in de Broeker Bieb. Een heldenspel.verkleden, limonade
en iets lekkers en voorlezen uit een heldhaftig boek, voor kinderen
vanaf 5 jaar, toegang vrij.
Op woensdag 12 oktober om 15.00 uur kunnen kinderen vanaf 5
jaar aanschuiven bij het voorlezen. Het boek Superheldjes en andere
ieuke en spannende heldenboeken staan deze middag in de schijn-
werpers. De toegang is vrij.

Helden en filmmiddag in bieb en Bolder Monnickendam
Op zaterdag 8 oktober wordt het echt heel leuk in de bibliotheek
Monnickendam en centrum de Bolder op de Helden en filmmiddag.
Een helden modeshow van zelfgemaakte kleding met een prijs voor
de mooiste held. Verder voorlezen en aan het eind van de middag
kijken naar de film De Incredibles. De middag duurt van 13.30 -
17.00 uur. Toegang is gratis maar wel even opgeven in de biblio
theek of via de kaartreservering op www.bibliotheekwaterland.nl.

Nog geen lid? Snel worden!
Kinderen tot 18 jaar kunnen altijd gratis lid worden van de bibliotheek.
Maartijdens de Boekenweek lid worden levertnu ook een cadeautje
op! Een superleuk Superhelden spaaralbum voor de Superheldens-
paaractie waarmee je bij ieder bibliotheekbezoek weer een Super-
heldenplaatje kunt verdienen om in je album te plakken.
Kijk voor meer info op www.bibliotheekwateriand.nl

NEDERLAND ALS WIJNLAND

Bij Suyderwou's wijnioods is op zaterdag 1 oktober een the-
ma proeverijvan Nederlandse wijnen. Nederland telt inmiddels
200 wljngaarden. Info: www.wiinloods.nl of 020 645 65 95.

CATHARINASTICHTING

Zondag 2 oktober om 11.30 uur in de Zuiderwouder kerk een
koffieconcert door het Marker Mannenkoor o.l.v. Jan van Alte-
na met The Sea and the Soul.



ONTMOETINGSMAALTIJD IN DE BROEKER KERK

Aile bewoners van Atjehgouw en Verdeek, Peereboomweg en
Molengouw, De Draai, Zuideinde (vanaf Dr Bakkerstraat), Hel-
lingweg en Eilandweg (vanaf Zuideinde) worden uitgenodigd
voor een geheel verzorgde Broodmaaltljd op vrljdagavond
07 oktober 2011 van 19.00 - 20.30 uur ledereen is welkom,
jong en cud, cok de kleintjes. leder krijgtnog een persoonlijke
uitnodiging. Mensen uit het dorp die een vorige keer verhin-
derd waren kunnen zich voor deze avond ook zeif opgeven.
Info- en opgave: tel. 020-4031200 h.j.ekker@kpnplanet.nl

iJSCLUB

10 oktober jaarvergadering IJsclub Broek in Waterland aan-
vang 20.00 uur. in het Broekerhuis. zie voor agenda
www.iisclubroekinwaterland.nl Het is onze eerste jaarvergade
ring na de nieuwe start van onze ijsclub. Na de vergadering
om ongeveer 21.00 uurzal onze dorpsgenoot Harold Knebel,
directeur van de Rabobank wielerploeg, spreken over de rol
van de bank met betrekking tot de wielerploeg en viceversa.
En wat kunnen wij als amateursporter leren van de topsporters
van de wielerploeg. Het wordt een zeer boeiende avond voor
een leder die in sport geTnteresseerd is.

Gemengd Koorzoekt mannen voor kerstproject
Wie van zingen houdt in een sfeervolle omgeving, is altljd van
harte welkom bij het Gemengd Koor Broek in Waterland. Het
koor zingt gevarieerde, meest klassieke muziek. Voor decem-
ber staat een mooi project op stapel waaraan verschillende
^wK^ten meewerken, waaronder Wiebke GOetjes,: het Weih-
i..«;htsoratorium van Helnrich FIdelis MCiller. Vooral man

nen worden met open armen ontvangen! Wil je je niet voor
langere tijd binden? Dan kun je er ook voor kiezen om alleen
op projectbasis (tot het kerstconcert op 19 december) mee te
zingen. Het enthousiasme van dihgent Gerarda Bloem staat
garant voor een ongedwongen repetitiesfeer en het neerzetten
van goede, muzikale prestaties. Notenlezen is handig, maar
het is niet echt nodig. Kom een avond langs, proef de sfeer en
zing meel Het koor repeteert op woensdagavond in Het Broe-
ker Huis. Meer informatie: Trudy Kunst (020-4031647) of Wim
Drijver (020-4031201). E-mail: broekerkoor@kDnmail.nl
website: http://broekerkoor.doodlekit.com

DE UlTDEELDOOS

De Uitdeeldoos maaktJraktatie's voor kinderen op de Bassis-
school, De Peuterzaal en de Creche en als er een Broertje of
Zusje is geboren. De Traktatie kan ,met Snoepje, Gezond of
een klein KadooQe. Heeft U interesse kljk dan voor verdere in
foirnatle op:www.deuitdeeldoos.hyves.nl

FYSIOTHERAPIE en FITNESS

De winter door aan uw conditie werken onder begeleiding
Kijk op www.robdebaat.nl of kom langs op Nieuwiand 21 Rob
de Baat Fysiotherapie en Fitness
Tijden zowel overdag als's avonds. Jeugd vanaf 14 jr welkom.
Fitness; Pilates en Spiertraining op Muziek.

VISIE OP BROEK

Na de laatste bijeenkomst deze zomer in de kerk is men druk
aan de slag gegaan met uw input. Er wordt op dit moment
heel hard gewerkt door de projectgroep (planologen, woning-
bouwverenigingen, zorgaanbieder, school en kinderdagop-
vang) aan een haalbaarheidsonderzoek voor de locaties
Nieuwiand en Hellingweg. Dit onderzoek is nog niet afgerond.
Zodra dit wel het geval is zai Visie op Broek u dit laten weten
via de diverse media en een door ons georganiseerde bijeen
komst. Tot die tijd vragen wij u vooral met ons mee te blijven
denken. Bezoekt u daarvoor onze website

www.visieoDbroek.nl en laat daar uw input achter.

LITERAIRE SALON

"Literaire salon Broek in Waterland" verwelkomt ge'interes-
seerden uit Broek in Waterland die zich willen verdiepen in de
Nederlandse literatuur. We lezen eike maand een bepaald
boek en bespreken het tijdens de salon. Eventueel bestaat de
mogelijkheid de schrijver te ontmoeten. Meld je aan via literai-
resalon@amail.com of bel met Hermanda van der Wilk 020-

3313818.

WATERLAND IN BEELD

Al vanaf 2006 legt Ria Houweling-Bouwman de Waterlandse
geschiedenis vast in haar serie fotojaarboeken Waterland in
Beeld. Waterland in Beeld 2010 wordt op 8 november om
20.00 uur in het Weeshuis, Weezenland 16 in Monnickendam
gepresenteerd. U bent hartelijk welkom op de presentatie van
het vijfde deel van deze serie fotojaarboeken over Waterland;

WATERLANDSE KUNSTREISGROEP near GRONINGEN!

Donderdag 3 en vrijdag 4 november 2011
De Waterlandse Kunstreisgroep maakte deel uit van Areopa
gus. Nu organiseert deze kunst- en cultuurliefhebbers zelf-
standig reizen naar interessante steden en streken.
Een nieuwe tweedaagse reis naar dit 'nabije buitenland' met
het Groninger museum, Henk Helmantel en oude Groninger
kerken. Programme: twee markante oude Groninger kerken;
de beroemde fijnschilder Henk Helmantel in zijn atelier en par-
ticuliere museum; prime hotel in het centrum van Groningen
De volgende dag: het Groninger Museum met rondleiding;
twee oude Groninger kerken.
Kosten: € 200,~ alles inbegrepen; toeslag ^^npersoonskamer
€50,-. Voor 1 oktober opgeven bij Els van der Lingen (0299-
651936, zlinQen@xs4all.nh of Gerda Weverink (0299-652759,
aweverink@xs4all.nh

FEESTELIJKE OPENING WIJKSTEUNPUNT
Wethouder Bert Schalkwijk heeft vrijdagmiddag 23 September
het wijksteunpunt feestelijk geopend, in combinatie met de
opening van het senioren complex BroekerHaven.
Het wijksteunpunt staat nu geheel ter beschikking van de
Broeker gemeenschap. Het wijksteunpunt is bedoeld voor
kleinschalige activiteiten; maximaal toegestane aanwezigen is
49. Beschikbare ruimtes zijn een biljartkamer, een activiteiten
ruimte met piano en tv, een spreekkamer, een pantry met kof-
fie-voorziening, koelkast, magnetron, servies, bestek. De ruim
tes kunnen apart of in combinatie worden gehuurd voor allerlei
soorten sociale en culturele activiteiten, zoals bijeenkomsten,
vergaderingen, verjaardagen, cursussen, etc. voor redelijke ta-
rieven.

Op dit moment zijn de vaste gebruikers:
Gemeente/WMO-loket is samenwerking met WonenPlus:
donderdagochtend voorlichting/spreekuur;
SMD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening): dinsdag
10.00 uur inloop voor gezellig samen zijn, activiteiten, lunch;
SRV De Draai met diverse gezelligheidsactiviteiten, maandag
en vrijdagmiddag; inl. 403 1475; 403 1945; 403 3013
Broekerhavenkoor, woensdagmiddag; 403 1497
Bewegen voor ouderen, vrijdagmorgen. Inl. 403 3108
GeTnteresseerden voor het zelf opzetten van activiteiten (bijv.
voor jeugd) of vooreigen gebruik, Inl. (Atsie Drijver, tel/. 020-
4031324; Bert Hoffmann, tel. 06-27004762) of de beheerder
Jan de Klerk, tel. 06-48557260).

Nieuwe naam wijksteunpunt: DRAAI 33
Tijdens de feestelijke opening heeft wethouder Bert Schalkwijk
de nieuwe naam bekend gemaakt. HIervoor was een prijs-
vraag opgezet. Het resultaat was DRAAI 33 naar het adres
van het wijksteunpunt. Inzender van de bekroonde naam was
Hanneke de Wit die dus de uitgeloofde prijs ontving, een gro-
te taart. Er was een zeer grote opkomst. Vele aanwezigen wa
ren enthousiast over de inrichting en de verrassende kieuren
van het wijksteunpunt. Woonzorg Nederland gaf als cadeau bij
de opening twee fietsenrekken vlakbij de ingang van het wijk
steunpunt

VERHUiSD naar:

C. Leegwater, Swaensborch kamer 323
Adres: Swaensborch 11,1141 VZ Monnickendam

SPAANS LEREN

Spaans leren met verhalen! De leukste manier om Spaans
te leren. Bij voldoende aanmeldingen start begin oktober
een nieuwe beginnersgroep, op dinsdagavond om 19 u.
Voor informatie of aanmeldingen: 06-12329694 of
k.Dlante@la-flecha.nl. Of kijkop www.la-flecha.nl.

BURGERLIJKE STAND

Overteden

Maar^e Meyn, oud 80 jaar, w.v. A. Buurs
Klaas Pilkes, oud 85 jaar. e.v. Els van Wiltenburg


