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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Inleveren kopij zondagavond
voorafgaande aan de verschijningsdatum

AGENDA

15dec Volleybalgroep: geen volleybal
15dec Sparta en SDOB Disco vanaf 11 jaar
15t/m16clec Kleindiersportvereniging tentoonstelling
15dec Grote kerk M'dam Kerstconcert

16dec ODD PAPIER Havenrakkers

16dec World Servants W'land naar India
Zondagschool kerstfeest om 19.00 uur

f7dec Dorpshuis Katwoude 2e hands Kerstmarkt
17dec Gemengd Koor Kerstconcert
17dec Samenzang en kerstspel te Z'woude
19dec Plattelandsvrouwen Kerstavond

20dec Samen zingen rend de kerst
21 dec OUD PAPIER Sees: Noordzijde
21 dec Ouderenkerstfeest Z'woude/Uitdam

21 dec Klein Kerstfeest bij kaarslicht
22dec Volkskerstzangdienst te Uitdam
23dec Ben uurtje onder de boom Zuiderwoude
23dec Klaverjasvereniging Kerstklaverjasdrive
23dec Dorpshuis Katwoude Kerstbal
23dec Klein Kerstfeest bij kaarslicht
24dec Dorpshuis Katwoude Pokemon ruilbeurs
2Jdec Kerkdienst in Broekerhaven om 10.00 uur
i^,3CKerstnachtdienst om 22.00 uur Break en Uitdam
28dec OUD PAPIER Soos; Zuidzijde
31 dec Gudejaarsdienst 17.00 uur te Broek
31dec Gudejaarsdienst 19.00 uur te Uitdam

4jan GUD PAPIER Soos: Noordzijde
4jan Rechtsadviesburo
5jan Passage Nieuwjaarsontmoeting
7jan SDGB Nieuwjaarsinstuif

lOjan Passage "De vinger van Gods hand"
18jan NUT Een rondje Atlantic per zeilboot
26jan KDS Feestelijke prijzenavond in Zuiderwoude
30jan Knutselnest Keramiek schilderen

OUD PAPIER Havenrakkers

Gp zaterdag 16 december wordt er weer GUD PA
PIER opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers. Gm
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het an-
dere deel van het dorp wordt om 10.00 uur begon-
nen. Wilt u het papier in doos, zak of goed gebon-
den, tijdig buiten zetten. Gok vodden worden mee-
genomen. Bij voorbaat dank!

Redactie: Atsie Drijver, Buitenweeren 17
1151 BE Broek in W'land, tei: 020 403 1201

SDOB en SPARTA

15 december van 20.00 - ± 23.00 uur
DISCO-AVOND

in de SDGB-kantine voor de jeugdieden van SDGB en
Sparta vanaf 11 jaar. ledereen is welkom, dus neem
gerust je vriendje of vriendinnetje mee en uiteraard je
vrolijke gezicht. Er wordt geen alcohol geschonken.

KLEINDIER JOURNAAL

15-16-17 december

HET IS ZG VERIII De kleindiersportvereniging
showt weer haar dieren. Leden van de verenigingen
hebben ze gefokt, verzorgt en opgepoetst om ze u te
tonen. Veel soorten gansjes zijn weer aanwezig en
weet u hoe een grijskop Casarca er uit ziet? Kom
dat eens bekijken, want samen met diverse soorten
grote- en dwerghoenders vult de gymzaal zich verd-
er nog met konijnen, duiven en diverse soorten vo-
liere vogels. Uiteraard ziet de tombolatafel er weer
uit als een wandelend schilderij als u met de gewon-
nen prijzen huiswaarts kunt gaan.
De opening is op vrijdagavond en geschiedt door ex-
voorzitter Jaap Kaspers om 20.00 uur. Zaterdag
geopend van 10-22 uur en zondag van 10-16 uur.
DAARGM VAN HARTE WELKGM!
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KERSTFEEST VOOR KINDEREN

zaterdag 16 december 19.00 uur Broeker kerk
De kinderen voeren een kerstspel op, het verhaal wordt
verteld aan de hand van dia's en uiteraard zingen we
kerstliedjes. ledereen is welkom.
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GEMENGD KOOR + BAARNS MANNENKOOR
zondag 17 december 16.00 uur Broeker kerk

KERSTCONCERT BIJ KAARSLICHT

Uitgevoerd worden diverse bekende- en minder bekende
kerstliederen, waaronder Engelse, Duitse, Franse en
Siavische. Samen met het publiek beginnen we met
"Komt alien tesamen" en eindigen met "Ere zij God". De
kerk is sfeervol verlicht met kaarsen. De toegang is /
10,-; donateurs, 65-plussers en kinderen t/m 12 jaar
betalen f 5,~ per persoon.
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KLAVERJASVERENIGING

zaterdag 23 december 20.00 uur Het Broekerhuis
Grote Kerstklaverjasdrive met prachtige prijzen. Geef u
snel bij J. Spaan, 403 3723, want vol is volll



KERST in UITDAM en ZUIDERWOUDE

zondag 17 december 19.30 uurte Zuiderwoude
Samenzang en kerstspel

Naast het zingen van de oude (Hollandse) kerstliederen
kunt u kijken naar het kerstspel "Anna". Er wordt zeer
direct op de gebeurtenissen in Bethlehem gereageerd.
Donderdag 21 december 11.00 uur
Ouderenkerstfeest Zulderwoude/Uitdam in het dorps-
huis van Zuiderwoude.

Vrijdag 22 december 19.30 uurte Uitdam
Volkskerstzang. Een grote plaats is ingeruimd voor de
kinderen. Ditjaar werkt de liturgiegroep van Uitdam mee
met "Het Kerstfeest van Suske en Wiske".

Zaterdag 23 december 16.30 uurte Zuiderwoude
Een uurtje onder de boom Alle kinderen tot 12 jaar zijn
hartelijk welkom en iedereen boven de 12 jaar ook. Het
is heel gezellig rond de boom. De liturgiegroep Uitdam
beeldt het verhaal "Het Kerstfeest van Suske en Wiske"
uit.

Zondag 24 december22.00 uurte Uitdam
KERSTNACHT met een hoog Uitdam gehalte. Het the-
ma is "De Reis". leder die wil vertellen wat reizen bracht,
is in deze nacht welkom.

Maandag 25 december 10.00 uur Zuiderwoude
KERSTMORGEN met begeleiding van het jeugdorkest
^^de Fanfare o.l.v. Ger Klein en het Dameskoor o.l.v.
Eef Deun. Thema: "Alles in beweging". En natuurlijk is er
jeugduitleg.
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Herhaalde OPROEP van "De Havenrakkers"

In verband met het afscheid van o.a. Ans Sluiters en

Wim Drijveren het 25-jarig bestaan van het schoolge-
bouw, willen we op 29 juni 2001 een groot feest en
reunie organiseren.
Wij roepen ook oud-leerllngen op ons te helpen. Zou
het niet leuk zijn uw oud-klasgenoten weer eens te
ontmoeten. Help met het verzamelen van adressen en
foto's voor een tentoonstelling + herinneringskrant en
het verzorgen van de muzikale omiijsting.
• U kunt zich nog steeds aanmelden bij de voorberei-

dingsgroep, bestaande uit: Tatia Englebert, Mieke
v.d. Greft, Janke Kloet, Marion Rem, Emil Stove.

•(^elefoon school 403 1847.

DORPSHUIS KATWOUDE

Zondag 17 december van 14.00 - 16.00 uur
2E HANDS-KERSTMARKT Behalve de gebruikelijke
spullen kan men op deze markt ook kerstspullen verko-
pen. Tafel reserveren: tel. 0299 65 1046.
Zaterdag 23 december 20.00-24.00 uur
KERSTBAL voor stijidansers. Toegang gratis.
Zondag 24 december 14.00-16.00 uur
POKEMON ruilbeurs Toegang / 2,50 per persoon.

WORLD SERVANTS WATERLAND

zaterdag 16 december 10.00 uur
Deze dag kunt u uw talenten komen verzilveren in en
rond de Opstandingskerk, Graaf Willemlaan, M'dam.
Door: iets te kopen; iets aan te bieden voor het rad van
avontuur; iets te bakken, iets aan te bieden voor de
verkoop. U kunt uw auto vakkundig laten wassen in de
autowasstraat. Kortom u moet gewoon even langs
komen om een kopje koffie te drinken of iets te eten. De
opbrengst is voor de groep van 15 jongeren uit Water-
land die in 2001 een weeshuis in India helpen bouwen.

********

SAMEN ZINGEN ROND KERST 2000
woensdag 20 december om 20.00 uur Broeker kerk

Aan deze avond werken mee: het Gemengd Koor, de
Cantorij, het Guderenkoor, Toontje Broek, het Koperen-
semble uit Zuiderwoude en uiteraard U. Solisten worden
begeleid door piano en fluit. Orgel: G. Luitjes. Uwordt
door de Raad van Kerken Broek in Waterland hartelijk
uitgenodigd naar deze avond te komen om met elkaar in
kerststemming te komen.

********

KERKDIENSTEN ROND DE KERST In BROEK
zondag 24 december om 10.00 uur
Kerkdienst in Broekerhaven

zondag 24 december om 22.00 uur
KERSTNACHTDIENST

maandag 25 december om 10.00 uur
Kerstdlenst in de kerk

zondag 31 december om 17.00 uur
OUDEJAARSDiENST in het teken van de jaarafsluiting.

***********

TUiNVERENiGiNG Broek in Waterland

Er zijn nog enkele tuinen vrij voor het komend jaar. De
grootte van een tuin is ca. 100 m^ en de jaarhuur be-
draagt ± / 50,~. Het is ook mogelijk om een halve tuin te
huren. Belangstellenden kunnen contact opnemen met:
Jan van Gog, Binnenweeren 22, tel. 403 1949;
John Hameleers, Gosteinde 20, tel. 403 3360;
Henk Slegt, Buitenweeren 27, tel 403 1658.
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BIBLiOTHEEK

Gok dit jaar is de bibliotheek in kerststemming versierd
met als bijzonderheid een opvallende kerstboomi!!
Van 21 december t/m 4 januari 2 Video's of 2 CD-Roms
of 1 video en 1 CD-Rom voor / 5,~ per week.

Openingstijden
Maandag 15.30 - 20.30 uur
Dinsdag 13.30 - 14.00 uur
Donderdag15.30 - 16.30 uur

19.00-20.30 uur

Zaterdag 10.30 - 12.20 uur
Leeteinde 16 (achterom)

INTERNETTEN IN DE BIBLIGTHEEK
www.hoiiandnet.nl/bibiiotheek/broekinwaterland

VVV geschenkbonnen te koop
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KLEIN KERSTFEEST BiJ KAARSLiCHT

21 en 23 december In de Lutherse Kerk te M'dam

Sytse Buwalda, counter tenor, Helena Wyklund, sopraan
en Vaughn Schlepp, klavecimbel en piano brengen in
deze sfeervolle kerk kerstliederen. Aanvang: 20.15 uur.
Entree: / 12,50. Reserveren: 403 1257.
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FITNESS

Weike jongere v.a. 15 jaar wil werken aan zijn conditie
dmv fitness. Bij voldoende aanmelding start er een jong-
erengroep op woensdag van 16.45 -17.45 uur. Aanmel
den en info: Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele
Therapie, R. De Baat, tel. 403 3389.

************

BURGERLIJKE STAND

geboren
Rosa Angenita d.v. G.J.G. Bolderman en K.M.L. Plante

overladen

Roelof Albert Willem Kamphuis, oud 83 jaar,
w.v. A.W. Haarbrink

Eegje Schouten, oud 78 jaar, e.v. 0. Van Zanen
Hestertje van Beem, oud 84 jaar, w.v. O.A. Visser


