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AGENDA

9dec SRV De Draal: Samen Koersbaiien
lOdec Hobbybeurs in de Broeker Kerk
11dec Zuiderwouder kerk: Presentatie Geboortestaties
12dec Dorpsraadvergadering 20.00 uur Het Broeker Huls
13deG DRAAI 33: dagbesteding door SMD
14dec Passage Adventsviering: 100 Kerststallen inde kerk
15dec ODD PAPIER Soos: Zuidzijde
{^Jec DRAAI 33: WonenPlus spreekuur 10.00 -11.30 uur
15dec Meditatie en Energiemanagement Open gratis ies
16dec SRV De Draai: Sjoeleh
16t/m18dec KDS-Kleindiershow; gymzaai Havenrakkers.
17dec Zuiderwoude Bij tante Jans Kerstverkoop en koek-en-zople
17dec Broeker Kerk Kinderkerstfeest om 19.00 uur
18dec Gemengd Koor Kerstconcert. Aanvang 15.30 uur
.20dec Cuderensoos: Kerstmaaitijd met optreden
20dec DRAAI 33: dagbesteding door SMD
21dee Samen zingen rond de kerst in Broek inWaterland
22dec CUD PAPIER Soos: Noordzijde
22dec DRAAI 33: Spreekuur WMO loket 10.00 -11.30 uur
22dec Zuiderwouder kerk Ouder^nkerstfeest
23dec SRV De Draai: geen adtiviteiten
23dec Sytze Buwalda concert bij kaarslicht; Lutherse kerk
24dect/m8jan Kerstvakantie
24dec Broekerkerk: Kerstnachtdienst 22.00 uur
25dec Broekerkerk: Kerstfeest met caritorij en kindernevendienst
27dec DRAAI 33: dagbesteding door SMD
22dec CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
"ec DRAAI 33: Spreekuur WonenPlus 10.00 -11.30 uur
29dec Samen eten in Het Broekerhuis
30dec DRAAi33 St.DOBOudejaarskien met oiiebollen enz.
3Idee GEEN CUD PAPIER Havenrakkers

5jan Rechtsadviesburo
5jan ODD PAPIER Soos: Noordzijde
6jan SRV De Draai Koersbaiien
8jan Het Broeker Huis: Nieuwjaarsreceptie
8jan Voetbalvereniging SDOB: Nieuwjaarsreceptie

13jan SRV De Draai Sjoelen
11jan Passage F. Arbeider overcruiseschepen
17janNUT + Het Broeker Huis: Maarten van Rossum

HOBBYBEURS in BROEKER KERK

A1W56T VTOT tie'S woTd\ eT m de BraeKer KstK
hobbybeurs gehouden. Wij hebben er weer nieuwe hobbyisten
bij gevonden die het leuk vinden om aan de beursdeei te ne-
men. De Hobbybeurs is op zaterdag 10 december van
10.00 tot 16.00 uur.

PASSAGE

14 december in Broeker Kerk

Wij bereiden onsvoor op het Kerstfeest: Dit jaarzaide bood-
schapvan de geboorte van hetKind van Bethlehem zichtbaar
worden gemaakt aan de hand van rulm 100 kerststallen. Een
iederdie beiangstelling heeftvoor deze verzameiing nodigen
wij uitom samen naar de verhalen te luisteren.
Vanaf 19.00 uur schenken wij koffie. Het programme is van
19.30 uur tot 21.30 uur, met daarin een pauze om ailes te be-
kijken, en voor een tweede kopje koffie. Na afioop iser nog tijd
vooreen drankje. De entree bedraagt € 5,00.

PRESENTATIE GEBOORTESTATIES
Zondag 11 december, kerkZuiderwoude, inloop 19.30 uur,
aanvang 20.00 uur schilderljen, muziek, iezen en theater
Staties kennen we uit de kathoiieke kerken. Het kan anders:
statie betekent letteriijk 'stiista-momenf. Het is ook een oud
woord voor station. De veertien (I) schilderljen van Jeltje Hoo-
genkamp verteilen het verhaai van Lucas 1 en 2.
Op 11 december vindt de feestelijke presentatie piaats van
deze geboortestaties in de kerk van Zuiderwoude. Dorpsgeno-
ten en bekenden Iezen de Nieuwe Vertaiing van Lucas 1 en 2.
De 'zaai' zingt de vier liederen (Zacharia, Maria, Engelen en
Simeon). Edwin Blankenstijn (viooi, Mondriaan-kwartet) speelt
impressies bij de thema's, Wim Dijkstra (organist en begaafd
improvisator) en Thomas Geerts (trompet) e.v.a. ieveren ver-
assende bijdragen. De theatraie vormgeving maakt deze pre
sentatie tot een bijzondere gebeurtenis. De toegang is vrij.
De schilderljen zijn te koop, evenais een setje kunstkaarten
van de geboortestaties voor € 5,-. hooaenkamp@hetnet.ni.

KLEINDIERJOURNAAL

16,17en 18 december de 80°*° tentoonstelling
De leeriingen van de "Havenrakkers" zijn weer uitgenodigd
voor een bezoek aan dit gebeuren. En natuuriijk komt u ook
deze 80°*° tentoonstelling bezoeken. Deopeningstijden kunt
u vast op de kalender zetten. T.w.: vrijdag 16 dec. van 20-22
uur; zaterdag 17 dec. van 10-22 uur en zondag 18 dec. van
10-16 uur. Entree is gratis!

KERSTFEEST VOOR DE KINDEREN

In de Broeker Kerk zaterdag 17 december om 19.00 uur
De deuren van de kerk staan open voor alle kinderen vanaf
4 jaar met hun ouders, verzorgers, familleieden, enz.
De kinderen van de kindernevendienst en de tienergroep van
de kerk zullen samen het kerstspel "Zoek de Ster" opvoeren.
Er worden veel liedjes gezongen en er is een kerstverhaal.
Na afioop krijgen aile kinderen een kleurpiaat mee naar huis.
Bij de uitgang zai een bijdrageworden gevraagd voor de kos-
ten van deze viering.

SAMEN ZINGEN rond de KERST
Woensdag 21 december om 20.00 uur In de Broeker Kerk
ledereen Is welkom bij deze muzlkale ontmoeting In kerst-

\6dftr jaar we BroekinWatertandvan deze
kersttraditie. Ons advies: begin deze Kerst actief door ai zin-
gend in kerststemming te komen. Natuuriijk zingenwe de pa-
reis van vertrouwde kerstliederen. Mezzosopraan Els Teunis-
sen treedt op en vier koren zingen enkele liederen uit hun
kerstprogramma. Dat zijn drie koren uit BroekinWaterland:
Cappella Broeck, de Cantorij en het Gemengd Koor; en Noot-
weer uitZuiderwoude. Bij elkaar wordt het weer een gevari-
eerd programme met een afwisseiing van zingen en ook luis
teren naar kerstmuziek. Piano en orgel klinken voluit in een
prachtig versierdekerk. Naafioop is er koffie, thee, wijn 6n
tijd ... omeikaarte spreken en te ontmoeten. Nieuwkomers in
Broek: laat je verrassen in je eigen dorp. En ook alien uitde
wijdeomgeving: van harte welkom!

Want Samen Zingen rond de Kerst doe je In Broek!




