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AGENDA

5dec Bibliotheek gesloten
6d6c Bro0kerhay6n Sinterklaas Kisn
7dec OUD PAPIER Havenrakkers
7dec Hobby Beurs in Kerstsfeer
8dec Dorpshuis Katwoude Darts toernooi

10dec Plannen terrein "t Stokpaardje
11 dec Passage Adventsviering
12decOUD PAPIER Soos: Zuidzijde
12dec Rechtsadviesburo
13deG Bezoek kerstmarkt Dordrecht
13dec Broekerhaven Sjoelen
13-14-15dec Kieindiersportvereniging TT
14decRaad van kerken; Avondwake vluchtelingen
16dec Dorpsraadvergadering Broekerhuis
17decSoos: Kerstfeest
17dec P^attelandsvrouwen Kerstavond
18decSamen zingen rond de kerst in Broek
19dec OUD PAPIERSoos: Noordzijde
20dec Volkskerstzang Zuiderwoude
21dec Kerstfeest voor alle Broeker kinderen
21dec Kerst-klaverjas-drive
22dec Gemengd Koor+ Baarns Mannenkoor: Kerstconcert
22-23dec Kerstconcert bij kaarsiicht Lutherse kerk
24dec Kerstnachtdienst in Broek
24dec Kerstnachtdienst in Uitdam
27decOUD PAPIER Soos: Zuidzijde
31 dec Gudejaarsvesper in Broeker Kerk
31dec Oudjaardienst in Uitdam

2jan Rechtsadviesburo
2ian OUD PAPIER Soos: Noordzijde
4]an Passage+Areopagus: Gjjsbrecht van Amstel
8jan Passage De Thijsse Hof
9jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

lljan OUD PAPIER Havenrakkers
lojan OUD PAPIER Soos: Noordzijde
23jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
23jan NUT Wieringer dansers
23jan Areopagus+bibliotheek Twee koffers vol
30jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde
31jan KDS Prijzenavond in Zuiderwoude
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BROEKERHAVEN

Na een week van schoonmaken en regeien van alleriei
zaken zijn we op maandag 25 november weer met de
activiteiten in Broekerhaven gestart.

Wat is er in Broekerhaven te doen
• EIke maandag is er KOERSBAL (Soos).

Aanvang 14.00 uur. ^ x
• Op de woensdag kunt gZINGEN, dan oefent om

15.00 uur hetBroekerhavenkoor, Nieuwe ieden zijn
van harte welkom.

• Op donderdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur houdt
de WELFARE open huis. ledereen is welkom voor
een kopje koffie, thee en/of een praatje. Wilt ueen
kaartje leggen of een spelletje Rummicub spelen?
Wij hopen het voor ute regeien. De gezelligheid
staat voorop.

• Op de vrijdag is er een wisselend programma.
• Vrijdag 6 december aanvang 14.00 uur:

Sinterklaas Kien

• Vrijdag 13 december aanvang 14,00 uur
Sjoelen

Voor al deze activiteiten wordt een kleine vergoeding
gevraagd voor de koffie/thee enz....
Voor inllchtingen: Gobi Slagt

OUD PAPIER Havenrakkers
Op 7december wordt er weer OUD PAPIER opgehaald
dooro.b.s. De Havenrakkers. We beginnen om9.00
uur. Wilt u het papier in doos, (plastic)zak of goed
gebonden, niet in houten kratjes, tijdig buiten zetten
op de plaats waar uhet huisvuil ook neer zet. Er worden
geen vodden meegenomen. Bij voorbaat dank!

********

HOBBYBEURS in de BROEKER KERK
zaterdag 7december van 10.00-17.00 uur

Het is de zesde keerdat deze gezellige en gevarieerde
beurs In KERSTSFEER wordt gehouden. Bij de
ongeveer 25 kramen zijn weer heel veel verschillende
dingen te koop: kerstversiering van alleriei materialen,
kaarten, keramiek enwat al niet meer. Toegang gratis.

*********

RECHTSADVIES BURO WATERLAND
12 december van 19.30 - 20.30 uur

in de KOSTERIJ, Leetelnde 2
gratis deskundig advles

TPi PPHMi.cir.H AANMFI DEN + inl. 403 1513





SAMEN ZINGEN ROND DE KERST
Een jaariijks terugkerende traditiel

Woensdag 18 december2002
20,00 uurin de kerk van Broek in Watertand.

Uwordtvan hartf uitgenodigdom samen met veie
dorpsgenoten alzingend in kerststemming te komen.
0ns dorp isi koren rijk: hetGemengd koor, de Cantorij,
het Ouderenkcor en Toontje Broek. Zlj doen allemaal
weer mee en dragen bij aan een feestelijke avond In
kerstsfeer. Ook is er solo zang, pianobegeleiding,
trompet- en orgelspel.

Graag tot 18 december. Raad van Kerken, Broek.

KERSTFEEST SOOS

dinsdag 17 december vertrek 9.30 uur
Onze leden kijken alweer reikhaizend uit naar de
Kerstviering in Hotel Restaurant SpaanderteVolendam.
Wijwillen deze fantastische dag ooktoegankelijk maken
voor niet^leden.
Wat is het programma van deze dag:
Vertrek 9.30 uur per bus vanaf Broekerhaven en
Parkeerterrein Nieuwiand.

Koffie, gebak en 3 drankjes. Ms klap op de vuurpljl een
voortreffelijk viergangen diner en verschillende
optredens van o.a. eigen krachten.
Om ± 15.30 uur gaan we voldaan weer retour naar
Broek in Wateriand.

Niet-leden betalen de kostprijs van € 35,-.
Hebt u belangstelling? Voor 12-12-2002 opgeven bij
Jannie Schreuderi 403 3287 of Jan Nierop, 403 1406.

VOLLEYBAL

Vrijdag 13 december is er i.v.m. de tentoonstelling van
de Kieindierspprt geen voiieybal. Vrijdag 20 december
lijkt ons (de enige echte komers) we! wat om gbzellig
na te praten bij Amp. We zijn voomemens om ook op 6
en 27 december te gaan ballen. Feest of geen feestll

KLAVERJASSEN

zaterdag 21 december 20.00 uur
Prachtige prijzen kunt u winnen, als u meedoet aan
deze Kerst Koppet Kiaverjasdrive in het Broekerhuis.
Opgeven bij Joop Spaan, tel. 403 3723

KERSTCONCERT BIJ KAARSLlCHT
22-23 december 20.00 uur

Kerstconcert bij kaarslicht met kerstbrood en
chocolademelk opus 7 in de Lutherse Kerk te
Monnickendam door Sytse Buwalda, countertenor en
Vaughan Schlepp; orgel, piano en clavecimbei. Kaarten
bestellen: 020 - 403 1257 met vermelding van naam en
tel.nummer.
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DE JEUGD VAN BROEK

Na alle negatieve berichten omtrent de Broeker jeugd,
willen wij lets positiefs melden. Vrijdag 22 november
bleek de deur van de Kinderopvang niet op slot. Dit
werd gemeld door een aantal jongens. Wij, de leidsters,
waren daar erg blij mee. Niets werd vemield of vies
gemaakt. Gelukkig niet alle jonge Broekers zijn
vandalen. Namens alle leidsters van Peuterspeelzaal en
kinderdagverblijf willen wij graag Steffan, Bobby,
Marien, Mart, Maarten en Bo (en misschien nog iemand
vergeten?) heel erg bedanken.
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KERSTCONCERT

GEMENGD KOOR + BAARNS MANNENKOOR
zondag 22 december 16.00 uur Broeker Kerk

Onder leiding van dirigentJohn Roos (diligentvan beide
koren)wordt.dit jaar de Zuid-Amerikaanse "Misa Criolla"
van Ariel Ramirez uitgevoerd, maar bovendien zijn
"Navidad Nuestra". De sopraan Barbara Krauss en de
Boliviaanse muziekgroep Yataha verlenen hun
medewerklng. De begeleiding op klavecimbel en
accordeon wordt voortreffelijk verzorgd door Aleid
Honingh.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kerk.
Volwassenen: € 5,~; kinderen / 65+ / donateurs € 2,50.
De verwarmde kerk is een half uur voor aanvang open.

Iritit'itit'kielHt

BIBLIOTHEEK + AREOPAGUS
Twee koffers vol van Carl Friedman

23 januari 19.30 uur Lutherse kerk
Als vervolg op de literaire avond van 28 november
organiseren de bibliotheek Wateriand en Areopagus
opnieuw een literaire lees-kijk-avond. Het boek 'Twee
koffers vol" van Carl Friedman staat nu centraal. De
verfilming in 2000 is van de hand van Jeroen Krabbe en
heeft als titel "Left luggage". U kunt het boek vanaf nu in
de bibliotheken lenen.

De bestelde foto's van de kinderboekenweek kunnen
opgehaald worden. Kosten € 0,45 per foto.

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)

Telefoon/fax 403 3570
www.bibllotheekwaterland.nl/broekinwaterland

e-mail ob.broekinwaterland@wordoline.nl

NEELTJE PATER

Stichting Waterlandse Theaterprojecten Neeltje Pater
zoekt voor het komende theaterspektakel 'Moord in De
Volgermeer', weike volgend jaar van donderdag 8 t/m
zaterdag 17 mei zai plaats vinden in Broek in
Wateriand, nog een aantal leuke en enthousiaste
DANGERS EN DANSERESSENI!
Als je het heel erg leuk zou vinden om onderdeel te
worden van een enthousiaste, fanatieke en creatieve
groep mensen en dansen een grote hobby van je is, laat
het ons dan weten en bel het secretariaat 020 - 403

3677 of de productie 06 - 50432 984 en kom meedoen
aan onze dansworkshop onder leiding van een
professionele dansdocente.
Uiteraard kan je bovengenoemde telefoonnummers
ook bellen als je eerst meer info wilt.

MAATSCHAPPELIJK WERK VERHUIST

Het spreekuur van het Algemeen Maatschappelijk Werk
wordt nu gehouden in het gebouwtje op de Zarken.
Per 11 december 2002 verhuist het Algemeen
Maatschappelijk Werk naar Swaensborch, kamer 11E.
Op 12 december houden zij hun eerste spreekuur op
deze locatie.




