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AGENDA

11dec ODD PAPIER Soos: Noordzijde
12dec Broekerhaven: Sjoelen
12t/i^^dec Kleindiersport Tentoonsteiling In deGymzaal
13dec Broeker kerk Hobbybeurs In Kerstsfeer
13dec Zulderwouder Kerk Kerstverkoop
13/14dec Atelier Elly Koot: KInderen schllderen voor Unlcef
14dec Kerstfeest voor kinderen In Broek in Waterland
16dec Broeker Oudersoos kerstdlner
17dec Broeker Kerk; Samen zlngen rond de Kerst
17dec Zuldenvoude Oorpshuls: Ouderen kerstfeest
ISdec OUD PAPIER Soos: Zuldzljde
19dec Broekerhaven Kerstdlner

ISdec Uitdam Kerk Kerstfeest met de kinderen
20dec Zulderwouder kerk: een uurtje onder de kerstboom
20dec Klaverjasverenlglng: Kerstdrlve met moole prljzen
21dec Gemengd Koor Kerstconcert
22/23dec Sytse Buwaida Klein kerstfeest bij kaarsllcht
24dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde
24dec Broeker kerk: Kerstnachtdlenst om 22.00 uur
26dec Broekerhaven: geen activitelten
27dec OUD PAPIER Havenrakkers

28dec Broeker Bridge Club: Rabo kerstdiive
31dc^^UD PAPIER Soos: Zuldzljde
31dec Broekerhaven: Oudejaarsklen metoliebollen
31 dec Zuiderwoude Sint Laurensluiden

2jan Broekerhaven: Nleuwjaarsreceptle om 14.00 uur
4jan Met Broeker Huis Nleuv^aarsreceptle
4jan Zulderwouder Kerk 100 koffieconcert
5jan Dorpsraad In Met Broeker Huls om 20.00 uur
8jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde

14jan Passage Joodse mceders door Danielle Bos
22jan NUT Gezlnsleven in Japan
30jan KDS Feesteiijke prijzenavond Zuiderwoude
14 maart Rommelmarkt In de kerk

SINTERKLAAS

Op onze website kunt u de foto's van de SInterklaas Intocht te-
rugvlnden, RIa Houwellng-Bouwman heeft vrljwel elk kind dat
bij SInterklaas geweest Is gefotografeerd!
www,debrcekeraemeenschap. n I

Cud papierophaaldlenst:
Zo rond de Kerst en Nieuwjaarsdag moeten we van de tradltlo-
nele donderdagmorgen afwijken. Voor Broek Noord halen de
mannen op woensdagmorgen 24 december a.s. het oud pa
pier op. Voor Broek Zuld vindt het ophaaigebeuren op woens
dagmorgen 31 december (oudejaarsdag) plaats.
De mannen gaan om half negen van start.

KERSTVERKOOP in ZUIDERWOUDE

Zaterdag 13 december organlseert de Hervormde Vrouwen-
verenlglng een kerstverkoop In het winkeltje van
Tante Jans, Aandammergouw 1, Zuiderwoude. Het winkeltje Is
omgetoverd tot een echt kerstwinkeltje in Dickens stljl met o.a.
prachtige kerststukjes, leuke kadootjes en ambachtelljk gebak-
ken en gekookte lekkemljen.
De winkel Is open van 10.00 tot 15.30 uur. De opbrengst is
voor het onderhoud van de kerk.

HOBBYBEURS in KERSTSFEER

Zaterdag 13 december a.s. wordt er voor de elfde keer,
een Hobbybeurs In kerstsfeer gehouden In de Protestantse
Kerk te Broek in Waterland. De beurs wordt gehouden van
10.00 tot 16.00 uur. De toegang Is gratis.

UNiCEF bij ATELIER ELLY KOOT
13 en 14 december Unlcef Kinderkerstexpositie

Ook dit jaar organlseren we weer een kinderkerstexpositie voor
Unlcef. Op school schllderen de kinderen van 4 groepen een
schllderlj of versieren een kerstbal. Op 13 en 14 december zljn
al deze werkjes tijdens de exposltle te zien. Door middel van
een donatle In de collectebus kunnen de schllderljen en kerst-
ballen gekocht worden en deze opbrengst gaat naar Unlcef.
Wil jij ook heel graag meedoen, maak dan een schllderljtje
op doek of versler een oude kerstbal en lever het vodr 11 de
cember In bij Elly Koot. Wlj hopen op net zo'n succes als vorig
jaar, het was toen super
Ook zljn de Unlcef kerstkaarten, agenda's en kalenders weer
te koop In de galeiie. Eilandweg 5A

KERSTFEEST VOOR DE KINDEREN
In BROEK IN WATERLAND in de Broeker kerk

Op zondag 14 december 2008 om 16.30 uur vieren wlj sa
men met de kinderen van Broek In Waterland en omgeving het
kerstfeest. De deuren van de kerk staan open voor alle kinde
ren vanaf 4 jaar met hun ouders, verzorgers, famllieleden en
ledereen die het leuk vIndt om hierblj aanwezig te zljn.
De kinderen van de kindemevendienst en de tienergroep van
de kerk zullen, ondersteund door een aantal kinderen van een
kinderkoor, samen een kerstspel opvoeren waarin het kerst-
verhaal wordt verteld met als titel KIRA en het Kerstilcht. Na-
tuurlijk zullen er veel lledjes worden gezongen en er zai een
mool kerstverhaal worden verteld.

Wlj nodigen ledereen hierblj van harte uit om dIt kerstfeest voor
de kinderen samen met ons te vieren.

Na afloop krijgen alle kinderen een kleurplaat mee naar huls.
Bij de ultgang zal een klelne bijdrage worden gevraagd voor de
kosten van deze viering.




