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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

inlevereh kopij: vrijdag 23.59 uur voorafgaand aan de datum van bezbrgen. Verschijnt1 x per 14 dagen.
Redactie: Bultenweeren 17,1151 BEi Broek InWaterland, tel. 020 403 1201 + atsledriiver@zonnet.nl

AGENDA

-16feb Amnestu International Landelijke collecte
15feb Broekerhaven Bingo
16feb Bibliotheek25 jaar achter Met BroekerHuis
16feb Bibliotheek afi^heid Atsje Drijver ! <
l^ieb Broekerkerk debumenieche vibi|ng
1. .abZuiderwouder kdrk KbffiecohciftTra^^^
1;7fj^b,Broekerkerk CdrtcertdborTi^^l^^^^^ bbiPur Sang
ISfebAredpagus: VPRd->/erhafen, KlaasLyos
20feb Broekerd^n: Rode krufe: Soep en zang
20feb Rond de tafel over dementie
20feb Areopagus: Vulgair Straat^cisme, Wfaterlandse auto
21febCUD PAPIER Soos: Noor(tel[de^^" ^ ^
21feb NUT peschiedenis van hietbjhdj^O^!^ vs ^;
2iifefa, BfOekerhaver?: Geen aotK^ytteb ' "

2WBi^^r^pagus::TaizeM/ierfri§
25fel^Are6pagus^Predikant•bf'̂ ex»^alK^bva^,^^^
27fefai-bUD^/^tERtSobSP2diazi|̂ '̂'̂ ',^^
.28febBro^l^^fevenDSOfTteh^^ - -
28feb,Brp%.ei[kej1c niefdOd-Nlbfop sr. eK^^^
28febAre^pagusi Hetiveriore'irklrtd, rou^ . i.v
29feb Brq^bcbayen?Klaver^ en Rurhmicu)>. .>: <
2rnft^ii^qi;wp,uderi®(k^Koffiecb
Snrirt-bprp^raadvergadering in Met Broeker ^ : v
^J^,^JERGDOS?^NooFdz^^ ^ ru" .u
c .rl'R^dhfeadviesburcB Bfu rr
7mrt Wereldgebedsdag
6mrt RechtsadviesburO

8mrt Rommelmaddrbb.Y: Broekfefkerk^ ' ;
12rpi1 PassageVqlksgebruikeni.rdnddTO

;"n. ''jtlNUT China aimbnoi'^
19mrt jaaryergadering In db kbi^tihb'bm 20.15 uur
Simrt ^ 6 aprAreopagus: Week >iibh'8e psyohiatrie •̂
29mrt dUD PAPIER;Ha^nrakkers''^ ^•
12apr,Areopagus: ZangworkshOpj biv Chitstlaan Winteiii;

Algemene Begraafpiaats Bibek In Waterlapd ^
Begin vorigp week zljn Bvbtonzen vogeltjes van het gi^tyan
Dirk KeldeTOrvgestpleni) pie=2 vogelQes symbOliseren^wiar-.
van hij zbv^lhjeid. benabestaanden hebben hiere^eei
verdriet vani Laat je hart spreken enzetdb vOgeltjes'j^^r te-
rug! ^' - ^

" VERI.OREN ^ :•
eeh dameshorloge, merk Raymond Weil, goudkleurig meteen
bruin bandje, waarschijnlijk rond of nabij het voetbalveld half
december. Tel. R. Cuppen 4033361. Vinder wordt beloond.

BIBLIOTHEEK BROEK IN WATERLAND
DObibliotheek "woonf al 25 jaar achter het Broeker Huis en

datWordt gevterd. Het program,ma op 16 februari is als volgt:
19|Sd ^13.00 uur geschminkt worden voor wie datwil
j^(^5uurbe oudsteen meest lezende bibHotheekleden

worden in het zonnetje gezet
11.00 uurVrbuwenkoormarken ziilfe|t Willem Wilmink
12.45 uur MebstiezendbJeugd O^lfiaarwprdt ye
12;00 uur RIk Hot^encioorn leestypbrjiteideqr^e^^^
13,00 uur Pbppehkastvopf^lellihgik^iiuft'̂ ^^ zei het

' Ueveheersbeestje gespeeld door Marion Rem!
13.15 uurVoor de 3 jongste bibliotheekleden Is^er^en verrassing
13.30 uur Afelujtingiiiy ^ ^
•y., •' c- lo'AVOer^iectei^nlb^O^feilfdjl^ ' nc.

Vbhg jaar,.zijn de medewerkbtefe^yih;
nietiiet opkhappeh.Y bfbliotl '̂|;3|r
verbpMWfd en a|s:8bisbin#Jtbueh 10^
lod4ifb|Waar#^^>Miotheekdebfgbl^pen laa[;'geye^igjd is
gevfest:
Vanwege het bereiken van depensipenqerec^htigde leeftijd
neemt Atsie Drijver afech6idsvan:^"lMliOT^ uia-n ^ v-
Tussen 1.5.00 en 17.00/U'ur zef^^bibllo^ Atsie
in het zonpetje. Vyij nodigerfj
met pen hapje en een drankje^ in Hbt Brpeke^^ ,^uie" :sj- i/

; T BlBLiOTHEEK BROlEK IN'Wi^l^iSND:
KINDEKJURY,, '

Je kunt je vanaf nu in laten sChrljVien vbgf; de Kindeijury 2008
Bepaal mee wathet letikste boekuit 2006 i|& hiaaldpInfonria' -
tie in de bibljotheak: Leeteinde 16..Qpenirigetijqen: maendeg
en donderdag van 15.00-17.00 uur eh 18.30 - 20.30 uur ehop
zaterdag van 1Q.3.Q.^d2.30liur "

BRpEKER KERK OECUMENISCHE VIERli^
Op zondag 17 februari om lp.ODuur is efdeil oecumeniache >
viering voor iedereen. Voorganger is pastopr A,M. Hoedema-
ker. Net koor St Caecilia b.Lv. GerardaBlbem ondeFsteunt het.
thema van ,deze dienst fmditieinsymbolen eh Symbolen in
de tradltie;'U: bent hafteiijk welKorh. >
Speciate aahdOcht is br ook indeze viering yobrde kinderen.
LIcht is eensymbpoiyan zlchtenuitzicht maaropkvan warm-
te. Alskinderen mee wlllen dpeh jht^ zijn ze
.ook hartelljk wielkb^. Rai^ Van .Jferken broek'in Waterland

ZUiDERWdUDER KERK
wereldpremidre uit de barok...

Vocaal ensemble TrajectiVoces6.l.v:: birkjan Horringa bfehgt
een Stabat Materyah Frabtiaek TOma uit Bbhemen. DIt is een
onbekend StPbat Mater. Zbndag 17 febrUarl cm 11.30 uur.




