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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"
Inleveren kopij: vrijdag 23.59 uur voorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschijnt 1 x per 14 dagen.

Redactle: Buitehweeren 17,1151 BE, Broek in Waterland, tel. 020 403 1201 + atsledrijver@zonnet.nl

AGENDA

t/m18dec Bibliotheek Broek in Waterland Boekverkoop
7dec OUD PAPIER Soos; Zuidzijde
7deG Rechtsadviesburo

Broekerhaven: Sjoelen
Odec Broekerk kerk Hobbybeurs in kerstsfeer
9dect/m21jan Expositie: Waterland Photo Gallery: Ton Aartsen
9dec NUT lerse avond met Uriicorn, Broeker Huis lerse pub

ISdec Atelier Elly Koot KInderen maken kunst voor Unicef
ISdec Passage: Adventsviering
14dec OUD PAP!ER Soos: Noordzijde
14dec StDOB InformatiemiddagWMO
14dec Broekerhaven: Kerstkien verzorgd door Welfare
ISdec Ouderensoos: Kesrtviering
ISdec Broekerhaven: Geen activitelten
15-16-17dec Kleindiersport Jubileum show
16+17dec Atelier Elly Koot:: Verkoop Kinderkunst voor Unicef
16dec Broekerkerk Kinderkefstfeest "Het engeltje Gloria
16dec Koppelklavetjasdrive in Het Broeker Huis
17decGemengd Koor: Kerstconcert
19dec Kerstfeest bi] kaarsiicht; Sytse Buwalda
20dec Broeker Kerk: Samen zingen rond de Kerst
21 dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
2Idee Broekerhaven Kerstdlner
2?^c Broekerhaven: Klaverjassen en rummicub
22aec Kerstfeest bij kaarsiicht: Sytse Buwalda
24dec Broeker kerk: Dienst met kerstoratorium
24dec Broeker kerk: Kerstnachtdienst
25dect/m7jan Kerstvakantie
28dec OUD PAPIER Soos Noordzijde
29dec Broekerhaven: Ouderjaarskien verzorgd door St.DOB
31 dec OUD PAPIER Havenrakkers??????
31dec Broeker kerk"Oudejaarsvesper
31dec Broekerhuis Van Oud naar Nieuwjaar

Ijan Arebpagus; Gijsbrecht door Herman van Elteren
3jan Broekerhaven Nieuwjaarswensen van 14.00-16.00 uur
6jan Kerstboomverbranding

NUT

lerseavond

Zaterdag 9 december wordt Het Broeker Huis herschapen in
een lerse pub. De band UNICORN zorgt voor lerse muziek en
er worden uiteraard ook typisch lerse drankjes geschonken.
Aanvang: 20.00 uur. Leden gratis en niet-leden € 3,50.

KLAVERJASDRIVE

Zaterdag 16 december is ereen koppeiklaverjasdrive in Het
Broeker Huis. Opgeven bij A. Nooy: 020 403 1915.

VERKOOP AFGESCHREVEN BOEKEN

t/m 18 december tijdens de openingsuren
Openingstijden: Maandag en donderdag 15.00-17.00 uur en
18.30-20.30 uur; Zaterdag van 10.30 t 12.30 uur; Leeteinde 16

•kit****

HOBBYBEURS IN KERSTSFEER
Zaterdag 9 december van 10.00 tot 16.00 uur

in de kerk van Broek in Waterland. Hobbyisten uit alle hoeken
van de provincie zijn hier met hun producten.

*******

Verkoopexposltie kerst-kinderkunst voor Unicef
Ik wil aan de kinderen van 6 t/m 12 jaar vragen om een schil-
derij op doek te maken, een kerstbal yersieren is natuurlijk ook
heel leuk. Je kunt het doek ook bij Elly.kopen op 9+10 dec.
tussen 13 en 17 uur. Op woensdag 13 december kunnen jullie
vanaf 14.00 uur het kunstwerk In mljn atelier inleyeren.
Willenjullie er ook ]e naam en leeftijd op schrljven? Ik maak er
een mooie expositie van en op 16 en 17 deceint^r is het
atelier met jullie kunst geopend van 13.00-17.00 uur. Het is dan
voor iedereen mbgelijk om de kunst te kopep an ,de pp^rengst
van de verkoop gaat naar Unicef. Ik hoop datjuliie m^
helpen en dat we er samen een mooie expositie.vap.kunnen ,
maken. Willen jullie nog lets weten, bel me dan eyen of kom
even langs. Elly Koot, tel. 020-4031993, Eilandweg §a.
U kunt weer kerstkaarten van Unicef kopen bij Atelier E|ly Koot

*******

St.D.O.B.

Wet Maatschappeiijke Ondersteuning
Speciaal voor vrijwilligers wordt op 14 december van 14.00-
16.00 uur in Swaensborch, Monnickendam een informatie
middag georganiseerd over de W.M.O. Tijdens deze bijeen-
komst wordt ultleg gegeven over deze nleuwe wet. De wet
wordt per 1 januari 2007 van kracht. Ook voor u van balang?

*******

KERSTVERKOOP

Zaterdag 16 december van 10.00 tot 15.00 uur gezellige
kerstverkoop in Zuiderwoude. De hervormde vrouwen-
vereniging organiseert een kerstverkoop in de kerk en in het
winkeltje van Tante Jans, Aandammergouw 1.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

******

FOTO EXPOSITIE TON AARTSEN

De Waterland Photo Gallery presenteert van 9 december
2006 t/m 21 januari 2007 de expositie "ZELFBEELD IN 3-
VOUD", geabstraheerde naakten, artlficiaie landschappen en
stadsgezichten van fotograaf Ton Aartsen.
ElkWeekend geopend van 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak.

Meer informatie www.waterlandDhotoaallerv.com



KLEINDIERSPORT

De klelndiersportver. "Broek in Waterland &Omstr." heeft
hierbij het genoegen u uit te nodlgen voor de officieie opening
van haar 75ste JUBILEUM tentoonsteliing door Burgemeester
E.F. Jongmans van Waterland op 15 december om 20.00 uur
in het tentoonsteliing^ebouw Gymzaal "Havenrakkers",
Nieuwland 32, Broek in Waterland, waarbij tevens de kam-
pioenen van dit jaar bekend gemaakt worden. U zult weer een
keur van dieren aantreffen in een gezelliige Kerstsfeer, waar
ook een schitterende tombolatafel u toe lacht. Dejeugd kan
weer de opdrachten afgeven op zaterdag 16 dec., waarvan de
prijsuitreiking op zondag 14.30 uur is. Zaterdag zijn we open
van 10-22 uur en zondag van 10 -16 uur. Entree is gratis!

NIEUWS VAN DE BROEKER SOOS
Computercursussen:
Cursus Digitate fotobewerking voor beginners. 6 Lessen van
1,5 uur, 10 computers. Kosten ± € 95,00. Aanvang 14.00 uur.
Cursus Word en Windows. 10 lessen van 1,5 uur,
10 computers. Kosten: ± €115,00 Aanvang 15.30 uur.
Ervaren docenten verbonden aan Centa computer opleidingen
geven de lessen.- Start: dinsdag 9 januari 2007.
Lokatie: Het Broekerhuis. Heeft U belangstelling voor
deeiname, snel opgeven bij Jan Nierop tel 020-4031406.
Kerstviering:
Aljarenlang een hoogtepunt in het Soosgebeuren is de tra-
ditionele Kerstviering^ We gaan weer naar Van der Valk Hotel
Voiendam te Katwoude. De senioren uit Broek e.o., die geen lid
zijn van onze club, worden in de gelegenheid gesteld, deel te
nemen aan deze dag. Van harte nodigen wij U daar voor uit.
Datum: Vrijdag 15 december. Vertrek: 9.30 uur staan de
bussen kiaar op opstapplaats Parkeerterrein Nieuwland.
Programma: Optredens door eigen krachten, Broekerhaven-
koor, Kerstverhaal enz. Hapjes, drankjes en een uitgebreld
4 gangen diner. Thuiskomst: ± 16.00 uur.
Kosten: Leden € 27,00 p.p. Niet leden € 40,00 p.p.
Heeft U belangstelling: Onmiddellijk opgeven bij Jan Nierop
tel. 020-4031406 of Tonnie Spaan tel. 020-4033723.

KINDERKERSTFEEST IN BROEK IN WATERLAND

Op 16 december om 19.00 uur willen wlj samen, met een
kerstspel door en voor de kinderen, liedjes en een verhaal
kerstfeest vieren. Wij nodigen hierbij alie kinderen en hun
(groot)ouders, verzorgers en andere belangstetlenden uit om
op deze avond naar de kerk in Broek in Waterland te komen
voor dit kinderkerstfeest. Het begint om 19.00 uur en duurt tot
20.00 uur. De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt wel
gevraagd om een kleine bijdrage in de kosten van deze avond.

SAMEN ZINGEN ROND DE KERST

20 december om 20.00 uur is er w^er voor iedereen in Broek

in Waterland e.o. een zangfestijn in kerstsfeer. Vijfkoren
zingen met u mee. Ook zullen zij zelf meerstemmige kerst-
liederen laten horen. Marleene Goldstein, alt-zangeres uit ons
dorp, is dit jaar onze gast. Samen Zingen rond de Kerst: een
Broeker traditie met sprankelende oude en nieuwe kerstzang
voor jong en oud. Om 21.30 uur is er kerstbrood, koffie, thee,
wijn en warme chocolademelk. Een bijzondere gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en samen in de kerstsfeer te kpmen.

*******

GRATIS KAARTEN VOOR 'GIJSBRECHT'

Traditiegetrouw brengt Areopagus de 'Gijsbrecht', door Herman
van Elteren gespeeld op NIeuwjaarsdag in de Lutherse kerk,
Zuideinde 39 in M'dam. Kaarten voor deze avond kunt u halen

bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 53 in M'dam.
Kaart gehaald, u kunt niet, graag kaart terug naar Nimo

******

VERLOREN rnassieve.porring bij de Sinterkjaasintocht, hoek
Eilandweg/Roeelstraat. Tel. 403 1376, 0. Kooiman.

*******

KINDEREN UIT GROTE GEZINNEN GEZOCHT!
Soms hppr je van die mooie verhalen over grote gezinnen.
Areopagus is benieuwd naar hun belevenissen. We willen
graag in contact komen met mensen die bereid zijn hun verhaal
te doen op woensdag 14 februari op de avond van het Grote
Gezln. Kinderen en ouders kunnen zich aanmelden bij
Margreet Udo, m.udo@hetnet.nl.

Theetuin en Theeschenkerlj "t Einde"
De theetuin .en schenkerij is vanaf 1 december geopend voor

groepjes vanaf 10 personen( alle dagen in de week).
Voor passanten is de theetuin gesloten tot 1 maart.
Tot slot wil ik alle bezoekers van de theetuin op deze wijze
danken voor jullie bezoeken en leuke contacten. Plezierige
feestdagen! Erigone Koolen en coltega's.Tel:020-4031111

********

COLLECTES

Alle collectanten die voor de Altzhelmer collecte hebben
gelopen vriendelijk bedankt. In Broek In Waterland werd het
prachtige bedrag van € 354,27 opgehaald.
Verder ben ik nog op zoek naar collectanten heeft u interesse
dan kunt u contact met Nel Arends tel. 403 3096 opnemen.
De opbrengst van de collects voor de Dierenbeschermlng:
Broek € 933,61; Zuiderwoude € 49,71; Uitdam € 12,01, maakt
samen: € 995,33. Iedereen bedankt voor dit behaalde res^^at.

******

DEURKALF

Op 2 december is een deurkalf onthuld. Het pand Laan 38 had
ooit een rijk gefdustreerd deurkalf, maar dat is verkocht aan een
onbekende in de jaren 60. Gelukkig hadden we de foto's nog.
Atelier Reudenroos uit Enkhuizen, een specialist in houtsnij-
werk heeft een replica gemaakt Voor een Impressie zle
www.husart. nl/husi 03. html. Wij willen de bewoners van
Waterland laten weten dat het te bezichtigen is als cultuur-
monument. Er komt ook een bordje waarop de voorstelling
wordt verklaard, geschonken door de vereniging Cud Broek.

OPERATIE SCHOENENDOOS
De dozen zijn op reislll Op 22 november konden wij het fan-
tastische aantal van 55 mooi versierde en met kado's gevulde
schoenendozen naar het verzamelpunt in Amsterdam brengen.
Van daaruit gaan ze naar het verzendpunt. Het resultaat
overtrof onze verwachtingen! HEEL HARTELIJK BEDANKT III

********

GEZOCHT OVERBLIJFBEGELEID(ST)ER
OBS De Havenrakkers zoekt wegens grote aanloop van
kin-deren bijde overblijf op dinsdag- en donderdagmiddag
een overblijfbegeleid{st)er voor 2 dagen in de week.
Vindt u het leuk om met kinderen te werken voor een paar uur
per week dan bieden wij u nu de gelegenheid. U werkt samen
met 66n of twee andere begeteid(st)ers. U hoeft geen kind op
school te hebben om deze functie te bekleden, er staat een
vergoeding tegenover.
Het gaat In ieder gevai om de donderdagmiddag en de
maandag- of dinsdagmiddag. Wanneer u Interesse hebt kunt u
contact opnemen met: Thom Machielse 020-4033907 of
06- 44874662; Sarin Greve, 020-4033813

*******

FITNESS
Nog 3 maanden tot de krokusvakantie. Uw conditie op pell voor
het skifin? Dat kan op maandag- en dinsdagavond van 21.00 -
22.00 uur bij Rob de Baat Fitness: tel. 4033389.

********

BURGERLIJKE STAND

geboren
Kick E. Winkel z.v. Laurens en Lisette Winkel-Hendrikse

Gverleden

Pleuna Hermina Meijerj oud 78 jaar, e.v. J. de Vries Lentsch
********


