
21 december 2006 www.debroekergemeenschap.nl no.1416

UITDAM

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.

Redactie: Buitenweeren 17,1151 BE, Broek In Waterland, tel. 020 403 1201 + atsledrijver@20nnet.nl

AGENDA

t/m 21jan Photo Gallery Exposltle Ton Aartsen
2 Idee Broekerhaven Kerstdlner

gg^ec Broekerhaven; Klaverjassen en rummicub
2^ec Kerstfeest bij kaarslicht: Sytse Buwalda, Lutherse kerk
24dec Zulderwoude: Koffiekerstc^ncert: Kamerkoor Anone
24dec Broeker kerk: DIenst met kerstoratonum

24dec Broeker kerk: Kerstnachtdienst

25dect/m7jan Kerstvakantie
28dec OUD PAPIER Soos Noordzljde
29dec Broekerhaven: Ouderjaarsklen verzorgd door St. DOB
SOdec OUD PAPIER Havenrakkers
31dec Broeker kerk "Oudejaarsvesper"
31dec Uitdammer kerk Oudejaarsavond
31dec Broekerhuls Van Oud naar Nieuwjaar vanaf 22.00 uur

1jan Aredpagus; Gijsbrecht door Herman van Elteren
3jan Broekerhaven NIeuwjaarswensen
4jan OUD PAPIER Soos: Zuldzijde
4jan Rechtsadvlesbureau
6jan Kerstboomverbrandlng
7jan Zulderwoude Nieuwjaarsconcert Fanfare Zulderwoude
7]an Broekerhuls NIeuwjaarsreceptle

lOjan Passage: De macht van de sekse, M.T. Frankenhuls
l^n OUD PAPIER Soos: Noordzljde
If^n Aredpagus Viva Verdi; over deopera
Idjan Aredpagus Veranderend landschap In Groot Waterland
18jan OUD PAPIER Soos: Zuldzijde
18jan Aredpagus Aan tafel; Marcel Barnard over avondmaal enz.
iSjan Aredpagus Van de koele meren des doods
21jan Aredpagus viert haar eerste lustrum
24jan Aredpagus over Martlnus Nljhoff
25jan OUD PAPIER Soos: Noordzljde
27jan OUD PAPIER Havenrakkers

1feb OUD PAPIER Soos: Zuldzijde
4feb Zulderwouder kerk Koffieconcert: Binneas

ISfeb NUT dialezing over Gustav Klimt
26febt/m2mrt Voorjaarsvakantie

OUD PAPIER Havenrakkers

Op 30 december wordt er weer OUD PAPIER opgehaald door
o.b.s. De Havenrakkers. We beglnnen om 9.00 uur. Wilt u het
papier in doos, (plastlc)zak of goed gebonden, niet in houten
kratjes, tijdig bulten zetten op de plaats waar u het hulsvull 00k
neerzet. Bijvoorbaat dank!!

•*****«*

RECHTSADVIES BURG WATERLAND
donderdag 4 januari van 19.30 - 20.30 uur

in de KOSTERIJ, Leetelnde 2, tel. aanmelden + Inl. 403 1513.
Gratis deskundig advles

BROEKER KERK

Zondag 24 december om 10.00 uur's morgens
Modem Kerstoratorium

"Ais Appelbioesem in de Winter*'
met de cantorlj olv Ike Rebel en Corrlen van Dam (piano),
Marlon Spaans (voordracht) en Anna van der Heiden (fiuit).

KERSTNACHTDIENST

Zondag 24 december op 10.00 uur's avonds
"(te)Vrede(n) op Aarde?"

met de traditloneie kerstllederen, orgelspel van Ike Rebel,
zang van Els Teunissen en een kerstnachtpreek van

ds. Henk Ekker.

EERSTE KERSTDAG
Maandag 25 december om 10.00 uur

Kerstfeest in de kerk met Kindernevendienst
"Gezien door de ogen van engeien"

Met na afloop gezelllg koffiedrinken.
Voor wie de Kerstnachtdienst te laat vinden.

OUDEJAARSVESPER

Zondag 31 december om 19.30 uur

KOFFiEKERSTCONCERT iN KERK ZUiDERWOUDE
Zondag 24 december om 11.30 uur
Kamerkoor Airone ultAmsterdam olv Fred Smalbrugge brengt
een aantai kerstklasslekers o.a. Sussex Carol en Birhday Carol
en God rest you merry, gentlemen, maar ook (kerst)parels van
Tschaikowsky, Faur§, da Patestrina en Mozart ten gehore.
Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar. De toegang Is vrlj, er
staat een bus bij de uitgang.
Aan de dienst (aanvang 10.00 uur), waarin ds. RIeks
Hoogenkamp voorgaat, werkt Airone ook mee.

KERSTMORGEN
Maandag 25 december om 9.46 uur feestelijk inzingen met de
Beating Harts en Rob Spil, trompet.
Om 10.00 uur begint de dienst met ds. RIeks Hoogenkamp.

OUDEJAARSAVOND
Zondag 31 december om 19.00 uur in Uitdam m.m.v. Thomas
Plet, trompet.

HET BROEKER HUiS

oud & nieuw

Zondag 31 december vanaf 22.00 uur
live muziek, hapjes en bubbels.

Kaarten a € 10,—alleen verkiijgbaar in de voorverkoop.
Beslis voor de kerstdagen of je gaat!!!



BROEKERHAVEN

Woensdag 3 januari van 14.00 -16.00 uur
nieuwjaarwensen

Op deze dag zijn er geen andere activiteiten.
*******

KERSTBOOMVERBRANDING

zaterdag 6 januari om 19.00 uur
Jullle, de kinderen van Broek in Waterland moeten er voor
zorgen dat de stapel kerstbomen weer net zo hoog word!als
vorig jaar. Je kunt de bomen op zaterdag 8 januari tussen
16.00 en 18.00 uur inleveren bij de bocht in de van Disweg.
Voor iedere ingeieverde boom ontvang je 20 eurocent De
Vrijwiliige Brandweer van Broek zdrgt er weer voor dat om
19.00 uur de brand in de stapel gaat. Na afloop nog even
gezellig in de Brandweerkazeme warme chocoiademelk
drinken, aangeboden door de Broeker Qemeenschap.

Komt aiien en beleef dit feest!.
********

NIEUWS VAN DE BROEKER SOOS
Computercursussen:
Cursus Digitaie fotobewerking voor beginners. 6 Lessen van
1,5 uur, 10 computers. Kosten ± € 95,00. Aanvang 14.00 uur.
Ervaren docenten verbonden aan Centa computer opieidingen
geven de lessen. Start: dlnsdag 9 januari 2007.
Lokatie: Met Broekerhuis. Heeft U belangstelling voor
deelname, snel opgeven bij Jan Nierop tei 020*4031406.

*********

GEZOCHT OVERBLUFBEGELEID(ST)ER
CBS De Havenrakkers zoekt wegens grote aanloop van
kinderen bij de overblijf op dinsdag- en donderdagmiddag een
overbiljfbegeleid(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 begeieid(st)ers. U hoeft geen kind op
school te hebben om deze functie te bekleden, er staat een
vergoeding tegenover.
Het gaat in ieder geval 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 peil voor
het ski^n? Dat kan op maandag- en dinsdagavond van 21.00 -
22.00 uur bij Rob de Baat Fitness: tel. 4033389 .

********

NORDIC WALKING

Een goede manier om de conditie op pijl te houden.
Wandelen door je gehele lichaam te gebruiken. Ik geef u de
training in5 lessen om deze s^rt te kunnen beoefenen.
Start cursus: zaterdagochtend, 6 januari,

van 8.45 uur tot ongeveer 9.45 uur
Kosten : € 45.-- voor 5 lessen, inclusief huur stokken
Jannie de Klerk Tel. 020 403 3108; http://www.vdnowas.nl
e-mail: janniedeklerk@hetnet.nl

********

HAVENRAKKERS

sparen voor computersaccesoires.
Een aantal maanden geleden vroegen wij u om de stickers van

de Spar voor ons te sparen. Het eerste vel is vol en de twee
votgende ai voor de helft. Daarvoor hartelijk bedankt. We
hebben ai een digitaai fototoestel aangeschaft maar daar
kunnen we er nog wei meer van gebruiken. Verder wiilen,we
nog andere computeraccessoires bestellen die we niet uit de
normale middeien kunnen aanschaffen. Blijft u a.u.b. bij de
Spar om stickers vragen en ze meegeven aan kinderen van
school. U ontvangt de stickers bij 10 euro aan boodschappen
en bij speciaie producten.( de actie duurt nog tot maart). Alvast
bedankt namens het team van de Havenrakkers

********

ZWARTE KAT KWiJT?
Op 2 december gevonden langs de Wagengouw een zwarte
volwassen kat. Waarschijniijk aangereden.overieden en op
laten halen door de dierenambuiance. Bent u het baasje bet

4038320. wij zijn In het bezit van foto's van uw kat.
*******

AI-GOED NIEUWS
Vrijiating voor Miiza Tahir Hussein.
23-11-2006 President Pervez Musharraf van Pakistan heeft
het doodvonnis van de Britse Mirza Tahir Hussein omgezet in
gevangenisstraf, waama hij is vrijgelaten. Mirza is Inmiddels
met zijn ^milie in Engeland herenigd.
Cubaanse journalist op vrije voeten De 62-jarige onafhankeiijke
journalist Oscar Mario Gonzdiez P*rez kwam na 16 maanden
gevangenschap in november vrij. Hij werkt voor het persbureau
Grupo Decoro en werd meerdere malen gearresteerd om er
voor te zorgen dat hij zou stoppen met schrijven
Amnesty voerde diverse acties voor beide mannen.
De werkgroep AI Broek in Waterland bedankt alien die brieven
schreven in 2006 en wenst iedereen een gelukkig 2007.

********

FOTO'S iNTOCHT SINT NICOLAAS

Op de site van de Broeker Gemeenschap
fwww.debroekeraemeenschap) kunt u circa 200 foto's
bekijken vande intocht van de goed heiligman op 19nov€^^^r
ji. Deze prachtige foto's zijn gemaakt door mevrouw Ria
Houwiing-Bouwman uit Monnlckendam, die onder andere ook
de fotografie verzorgd heeft voor het boek "De Magie van
Monnlckendam, 650 jaar stad: herinneringen aan een
onvergetelijk feest. Bent u in dit boek geTnteresseerd, dan kunt
u contact opnemen met mevrouw Houweiing-Bouwman op
telefbonnummer 0299 654289 of via haar e-mailadres
riahouwelinQbouwman@Qmail.com. Zij bezorgt het boek
eventueel persooniijk bij u thuis.

GRATIS KAARTEN VOOR 'GIJSBRECHT'
Tradltiegetrouw brengt Areopagus de 'Gljsbrecht', door Herman
van Eiteren 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. Een
vriendelijk verzoek: een kaart gehaald en u kunt toch niet
komen? Wees dan zo fatsoeniijk uw kaart terug te brengen.
DE 'GUSBREGT' van Herman van Eiteren
met musici en zangers. Een traditie in Waterland. Op de eerste
januari speelt Herman van Eiteren, toneelspeler en
decorbouwer, zijn Gijsbregt. Na de voorsteiling van ruim een
uur heffen we het gias op het nieuwe jaar.

*******

BesTUMt eN KeoAcne

weNseN upnemge

reesjVAaeN

6N eaN coeo too?


