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NORDIC WALKING

AGENDA

4jan Rechtsadviesbureau
5 Jan Broekerhaven geen activiteiten
6]an Kerstboomverbranding
7jan Zuiderwoude Nleuwjaarsooncert Fanfare Zuiderwoude
7jan Broekerhuis Nieuwjaarsreceptie
Sjar^emeenteWaterland Nieuwjaarsreceptie vanaf 19.30 uur
Oja^sclubLedenvergadering

lOjan Passage: De macht van de sekse, M.T. Frankenhuis
Hjan CUD PAPIER Soos: Noordzijde
1Ijan Aredpagus Viva Verdi; over de opera
I2jan Broekerhaven; sjoelen
I4jan IJsclub naar de kunstijsbaan De Westfries In Hoom
I4jan SDOB Nieuvi^aarsreceptie
ISjan Aredpagus Veranderend landschap in Groot Waterland
ISjan CUD PAPIER Soos: Zuidzljde
ISjan Aredpagus Aan tafel; Marcel Barnard over avondmaal enz.
I9janAredpagus Van de koele meren des doods
>1janAredpagus viert haar eerste lustrum
^4jan Aredpagus over Martlnus Nijhoff
J5jan CUD PAPIER Soos: Noordzijde
>6jan Aredpagus; Piet Blom: Bouwer
>7jan CUD PAPIER Havenrakkers
iOjan Aredpagus; Wil Werkhoven: Messen
Jljan Aredpagus: Amish, rariteit of levende traditie?
Ifeb OUD PAPIER Soos: Zuidzljde
4feb Zuiderwouder kerk KofReconcert: Binneas

i4feK^ssageJaarfesst
ISfeb NUT diaiezing over Gustav Klimt
!4feb Havenrakkers: OUD PAPIER

!6febt/m2mrt Voorjaarsvakantie
lOmrtAredpagus; Zangworkshop o.l.v. Hugo van veen
Hmrt Johannes Passion in Grote Kerk M'dam

KERSTBOOMVERBRANDING

zaterdag 6 januari cm 19.00 uur
luliie, de kinderen van Broek in Waterland moeten er voor
:orgen dat de stapel kerstbomen weer net zo hoog wordt als
orig jaar. Je kunt de bomen op zaterdag 8 januari tussen
6.00 en 18.00 uur inleveren bij de bocht in de van DIsweg.
^oor ledere ingeleverde boom ontvang je 20 eurocent. De
^rijwiilige Brandweer van Broek zorgt er weer voor dat om
9.00 uur de brand in de stapel gaat. Na afioop nog even
lezellig in de Brandweerkazeme warme chocolademelk
Irinken, aangeboden door de Broeker Gemeenschap.

Komt alien en beleef dit feestl.

Een goede manier om de condltie op pijt te houden.
Wandelen door je gehele lichaam te gebruiken. Ikgeef u de
training In 5 lessen om deze sport 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

IJSCLUB
Op dinsdagavond 9 Januari om 20.30 uur houdt de ijsclub zijn
algemene ledenvergadering in, jawel, De Drie Noten Arno.
Naast de reguliere agendapunten wil het bestuur graag met alle
belangstellenden brainstormen oven 1. het zo gezeliig mogelijk
maken van een winters Havenrak voor het geval dat; 2. zomerse
activiteit(en); 3. tochierijden in Zweden, TsjechiS, Gostenrijk of
Estland; in de EU dus.
Verder organiseert de Ijsclub bijafwezigheid van natuurijs op
zondagmorgen 14Januari om 9.30 uur een bustocht voor de
jeugd van 10 t/m 17 jaar naar kunstijsbaan De Westfries in
Hoom. N6g jongere kunnen mee onder begeleiding van een
meerderjarlge; loslopende volwassenen kunnen als er piek is In
de bus. Men moet hiervoor lid zijn of worden van de ijsclub en
daarboven betalen minderjarigen een bijdrage van € 2,50 voor
bus en entree. Meerderjarigen betalen de entree zelf. Opgeven
hiervoor kan bij Jaap Blakbom, tel. 4033175 of bij §6n van de
andere bestuursleden t/m 12/01; bovendien kunnen avenrakkers
zich opgeven d.m.v. het noteren van hun naam en adres op de
iijstbij de hoofdingang van de school. Bij succes en verder
uitblijven van natuurijs herhalen we dit uitstapje in februari 2007.
IJsclub Broek in Waterland is een natuurjjsclub; ons belangrijk-
ste doel is om bij voldoende vorst op het Havenrak en op de
wateren rond Broek een lekker wintersport sfeertje te creeren.
Mensen die de ijsclub willen (blijven) steunen annex lid willen
worden (blijven), verzoeken wij drie euro (individu) of vljf euro
(gezin met kids t/m 17 jaar) over te maken op postbanknr.
2522839 t.n.v. IJsclub Broek in Waterland. U krijgt dan een
kaartje thuls bezorgd. Het bestuur bestaat uit: Cor te Boekhorst
(voorz. 4033092), Jaap Blakbom (secr-pm.). Erica Buma, Peter
Groot (4033794), Roel Kouwenoord en Niek Tessel.

PASSAGE

10 Januari komt de heer M.T. Frankenhuis, oud-directeur van
Artis, ons vertellen over zijn werk onder de spannende titel:

"De macht van onze sekse".

BURGERLIJKE STAND

overleden

Gerritje Koopmans, oud 78 jaar, e.v. G. Kouwenoord




