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AGENDA

8jan SRV De Draai: Samen koersballen
9jan Kerstboomverbranding aan de van Disweg

lOjan Zuiderwouder kerk Koffleconcert/Nleuwjaarsbijeenkomst
lOjan Breaker BridgeClub: Nieuwjaarsdrive
lOjan SDOB Nieuwjaarsreceptie
11Ja^ Dorpsraad in Het Broeker Huis 20.00 uur
1.C, .1 Areopagus: Jaap Kroonenburg TBC
ISjan Passage: De Vrijwiliige Brandweer
ISjan Areopagus: Heraarding Jan Diek van Mansvelt,
14jan OUD PAPIERSoos: Zuidzijde
15jan SRV De Draai: Sjoelen
17jan Areopagus: Gljsbrecht van Amstel
16/17jan Fanfare Zuiderwoude Weens concert
21jan OUD PAPIERSoos: Noordzijde
21jan NUT De Baltische Staten
21 januari 20.00 uur, Lutherse kerk
21 jan Areopagus: Babel en bijbel Nebukadnezar
22jan SRV De Draai: Kienen Welfare
23jan Gymver. Sparta: OfficiOie opening Airtrack
25jan Areopagus; Kors'keuze in Uitdam
28jan Doopsgezinden-,Gedichten-, Friezendag
29jan SRV De Draai; Klaverjassen en Rummicub
29 jan Feestelijke prijzenavond Zuiderwoude
30jan Zuiderwoude: Winterwandeling
30jan OUD PAPIER Havenrakkers
31^Zuiderwouder kerk Koffieconcert Zuiderzeekoor

3. j Areopagus: Grote Chocolade Avond
5feb SRV De Draai: Samen Koersballen

11feb Areopagus Annie M.G. Schmidt
lOfeb Passage Jaarfeest
17feb Areopagus: Flessenpost
18feb NUT Culinaire Gouden Eeuw
18febAreOpagus: Toneel, DeVenetiaanse Tweeling (Goidoni)
13mrt Rommelmarkt

KOFFIECONCERT/NIEUWJAARSBiJEENKOMST
Zondag 10 januari 12.00 uur, kerk Zuiderwoude
Caffee Consort o.l.v. Dirkjan Horringa i.s.m. de Catharine
Stichting Zuiderwoude/Uitdam
Voor het koffieconcert annex Nieuwjaarsbijeenkomst in Zui-
denwoude hebben we Caffee Consort weten te strikken. We
hebben nog meer in petto. Wetoosten op het nieuwe jaar en
drieWaterlanders spreken in kortbestek hun wensen, voor-
nemens en aanbevelingen uit Sake Tuinsma (voorzitterAreo
pagus) op het gebied van de kerk, HenkJohn (toneel en
WMO-raad) wenstcultureel Watedand een voorspoedig 2010
en Bertien vanderKolk(spin in het webvan vele maatschap-
pelijkeorganisaties) maakt hear diepste zieienroerselen be-
kend op het gebied van de samenieving.

KERSTBOOMVERBRANDING
zaterdag 9 Januari om 19.00 uur

Integenstelling tot andere berichtgeving Inandere bladen
Is het Inleverenvan bomen tussen 14.30en 16.00uur op
9 januari bijde bocht inde van Disweg. Voor iedere ingele-
verde boom ontvang je 20 eurocent DeVrijwiliige Brandweer
van Broek zorgt er weer voor dat om 19.00 uur de brand in de
stapel gaat. Na afloop nog even gezellig inde Brand-
weerkazerne warme chocolademelk drinken, aangeboden door
de Broeker Gemeenschap. Beleef ditfeest!.

RABO NIEUWJAARSDRIVE 2010
Zondag 10 Januari organiseert de Broeker Bridge Club een
Nieuwjaarsdrive in Het Broeker Huis, aanvang 14.00 uur,
sponsor Rabo-bank. We spelen weer om een zeer riantprijzen
pakket II! Erwordt top-integraal gespeeld. Zaalopen vanaf
13.00 uur. Hetinschrijfgeld bedraagt €. 10,- per paar, te vol-
doenaan de zaal bij binnenkomst Deinschrijving sluit bij 40
paren. Inschrijving per e-mail tot uiterlijk woensdag 6 januari.
broekbridQe@hotmail.com of telefonisch : Rene van Ammers
06-46606358 en Henny van Velzen 020-4031928

VOETBALVERENIGING SDOB
Het bestuur van v.v. S.D.O.B. wenst al haar leden, medewerk-
ers, vrienden, donateurs, andere belangstellenden en dorps-
genoten: EEN GELUKKIG EN GEZOND 200911 Wij nodigen u
alien uit omopzondag 10januari 2009, elkaaral hetgoedete
wensen voorhet nieuwe jaar. Misschien wordt er op deze dag
gevoetbald. Deaanvang van de nieuwjaarsreceptie is daarom
op 16.00 uur gesteld.

PASSAGE
Op13januari zaide Teun Terpstra, onzedorpsgenoot, lid van
de Vrijwiliige Brandweer, tipsgevenoverbrandveiligheid en
waarschuwen voor onzorgvuldig gedrag. Verder legt hij de
werking van de defibrilator, AED, uit.

NUT
De Baltische Staten

Donderdag 21 januari komt de heer H. Alberts zijn diaklank-
beeld tonen over Estland, Letland en Litouwen. Hierin komen
elementen als religle, cultuur en het leven van de mens in zijn
lokale omgeving aan de orde. In Het Broeker Huis om 20.00
uur. Toegang leden gratis, niet-leden € 3,50.

GEVONDEN
op de Draai een rode bril, achter de caravan van no. 9 op zon-
dagavond 20 december op de sneeuw. tel. 402 3108.

Aangelopen een zwart/witte poes, witte pootjes, witte bulk,
zwarte rug en witte snorharen op de Hage Weer. inl. 403 1619.



FANFARECORPS ZUIDERWOUDE

Weens Concert 16&17jan
Het orkest bestaat 90 jaar. Het heie jaar door worden er activl-
teiten georganiseerd metals hoogte punt het jubileumconcert
op 20 nov in de Broekerkerk.
Fanfarecorps Zuiderwoude o.l.v. Thomas Geerts begint het ju-
bileumjaar met een Weens concert. U zult zich helemaal in
Weense sferen bevinden. Vele bekende melodieSn zullen
worden gespeeid. De Weense wals mag natuurlijk niet ontbre-
ken. Een danspaar zai een demonstratie walsen geven. Voet-
jes van de vioer dus. Ook U wordt uitgenodigd om te dansen
tijdens dit concert. Het danspaar zai tevens een demonstratie
andere dansen ult het balroom repertoire geven.
Het fanfarecorps Zuiderwoude Is veelzljdig, dat bewijst dit con
cert maar weer. U mag dit concert dan ook besllst niet missen.
Zaterdag 16 jam aanvang 20.00 uur en zondag 17 jan aan-
vang 14.00 uur. Kaarten (€ 6,- p.p.incl 6§n drankje en hapjes)
zijn verkrijgbaar bijde leden van de fanfare of via
willem.knlp@quicknet.nl.

LET OP ! Er zijn beperkt aantal kaarten beschikbaar.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

In mei 2010 organiseert de Broeker Gemeenschap de 5 Jaar-
lijkse meifeestweek. Vanaf vrijdag 30 april (Koninglnnedag)
tot en met woensdag 5 mei (bevrijdingsdag) zullen er in de
tenLPP het parkeerterrein aan het Nieuwiand verschillende
ev jmenten georganiseerd worden. Om deze evenementen
goed te laten veriopen, vragen wl] de hulp van een groot aan
tal vrijwilligers die ons kunnen en willen helpen bij het vervul-
len van bardiensten en het bedienen. Wij zoeken vrijwilligers
vanaf 18 jaar die of overdag en/of's avonds beschikbaar zijn

Vriidag 30 april 09.00-01.00

Zaterdag 1 mei 12.00-17.00

19.00-01.00

Zondag 2 mei 12.00-18.00

19.30-24.00

Maandag 3 mei 10.00-16.00

19.30-24.00

Woensdag 5 mei 10.00-01.00

Onder vermelding van je mogelijkheden en je NAW gegevens
kun je bellen of via de mail opgeven: Joke van Ammers , tel.
0646606358, ammers@kDnmail.nl en/of Marieke Maars ,
tel0627552327 . marieke.maars@Dlanet.nl . Bij opgave graag
vermelding van NAW gegevens en telefoonnummer en e-mail.

Zing mee in het Broeker koor
Wie van zingen houdt in een sfeervolle omgeving, is van harte
welkom bij het Gemengd Koor Broek in Waterland. Zingen is
ideaal voor iedereen die de dagelijkse beslommeringen even
helemaal los wil laten.

Gezocht: mannen! Netals bij de meeste andere koren zijn de
vrouwen in de meerderheid. Voor de sfeer is dat geen pro-
bieem, voor de samenklank kan het koor vooral meer mannen
gebruiken. Maar ook vrouwen zijn welkom. Gemengd is ook
van toepassing op het repertoire. Het accent ligt op klassieke
muziek, serieuze werken worden afgewisseld met lichtere.
Notenlezen? Sommlge mensen durven niet bij een koor te
gaan omdat ze geen noten kunnen lezen. Veel koorleden heb-
ben ervaren dat ook prima zonder noten lezen kan. En zingen
kan iedereen. Samen mooie muziek maken, daargaat het om.
Kennismaken Iedereen is altijd van harte welkom om tijdens
een repetitie vrijblijvend kennis te maken en de sfeer te proe-
ven. In 2010 start het koor op 13 januari met het instuderen
van nieuw repertoire, een uitgelezen moment om als koorlid te
beginnen. De repetlties zijn op woensdag van 20.00 tot 22.00
uur in het Broeker Huis, Leeteinde 16 in Broek In Waterland.
Info: Trudy Kunst, 020-4031647; broekerkoor@kpnmai!.nl
website: http://broekerkoor.doodlekit.com

AREOPAGUS

Lutherse kerk, Zuideinde 39, Monnickendam,
De toegang Is vrij, aan de deur staat het areopagus-blok voor

een bijdrage. Programma en informatie www.areoDaqus.nl

12 januari: JAAP KROONENBURG Ds. 0. Groot, Adri
Tromp, Voorleesgroep Broek e.v.a. i.s.m. deVereniging Oud
Monnickendam. Jaap Kroonenburg was een landarbetder uit
Overleek, geboren in 1901. Zijn vaderen moeder overleden
vroeg. A!snel openbaarde zich bij hem TBC. Een lljdensweg
van sanatorium naar tentje in de tuin volgde. In 1939 stierf hij
aan de Galggouw in Broek. In de laatste jaren van zijn leven
schreef hIj gedichten. Ze zijn na zijn dood gebundeld onder de
titel 'Zij hebben witte klederen aan', de woorden waarmee hij
stierf. De diaconie van de Gereformeerde Kerk ondersteunde
hem al die jaren. Ze hielden zelfs een bazar in 1929 om een
rels naar Davos te betalen (opbrengst 1300 gulden!).

13 januari: HERAARDING Jan Diek van Mansveit, voormalig
bijzonder hoogleraar Alternatieve Landbouw. Blije varkens le-
veren viees waarvan we blij worden; van stressklppen krijgen
we stress. En ook opgefokte groenten maken ons niet rustig.
De ontwikkelingen in onze voedselketen gebruikt van Mansveit
als voorbeeld om te laten dat in onze tijd alierlei trends lijken te
wijzen op 'losgeslagen' gedrag. De een spreekt van 'ontaard'
de ander zegt 'van God los'. Van Mansveit schetst een ontwik-
kelingslijn die lange tijd primair op emancipatie gericht was en
daarmee ook vervreemding bracht. Met als gevolg dat we nu
als zelfverantwoordelijken zelf moeten kiezen voor participatie
en engagement. Bioloog Van Mansveit was docent-directeur
van de school voor Biologisch Dynamische Landbouw, bijzon
der hoogleraar alternatieve landbouw aan de Universiteit van
Wageningen en auteurvan boeken en artikelen overduurza-
me voedseltketen en landgebruik.

17 januari 16.00 uur: DE GIJSBRECHT VAN AEMSTEL
Door Herman van Elteren m.m.v. Machteld Landswehr (clave-
cimbel) en Marianne Paques (zang, portatief)
Eeuwenlang een nieuwjaarsdagtraditie in Amsterdam, nu al
weer jaren in Monnickendam: de Gijsbrecht van Aemstel, van
Joost van den Vondel. Uitgevoerd door Herman van Elteren. In
zijn lange toneelloopbaan deed hij al meer dan 600 maal de
Gijsbrecht. Met alle grote sterren, van Ko van DIjk tot Ellen
Vogel, stond hij op de planken. BijArebpagus brengt hij de
klassiekeralssolovoorstelling. In een meeslepende miniatuur-
versle, met muziek en zang en een zelf gemaakt prentenboek.
Na afloop heffen we het glas op het nieuwe jaar 2010 en op
Areopagus. Gratis kaarten zijn te krijgen bij boekhande! NIMO.
Wilt u wel uw kaarten terugbrengen als u toch niet kunt komeni
Daarmee maakt u anderen weer blij.

21 januari: BABEL EN BIJBEL: NEBUKADNEZAR door
ds Werner Gugler. Opgravingen uit het antieke Babylonie heb
ben sinds meer dan honderd jaar een niet onomstreden licht
geworpen op de interpretatie van de Bijbel. Wie was nou die
beruchte Nebukadnezar in het licht van buitenbijbelse bron-
nen? En wat moeten we ons historisch voorstellen bij de to-
renbouw in Babel?

Deze lezing wil zicht bieden op de fascinerende wereld van
Babel en Bijbel. Op een begrijpelijke manier zullen een aantal
buitengewone documenten van een verzonken wereld tot ons
spreken.
Werner Gugler (1961) is sinds 1999 predikant op Marken.
Gugler studeerde theologie in het Zwitserse Bazel, promo-
veerde aan de Theologische Universiteit in Kampen en doet
daar als wetenschappelijk medewerker onderzoek naar arche-
ologie en de bijbel.
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