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AGENDA

7dec SRV De Draai: Samen koersballen
7dec Fanfarecorps Zuiderwoude: "concert zonder naam"
9dec Broeker Kerk Lustrumconcert VIVA VOCE

11dee Vrouwen van Nu: Kerstavond in Katwoude
12dec Passage Adventsviering
13dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
13dec WonenPlus Open eettafel in Kerstsfeer
14dec SRV De Draai: Sjoelen
14,15en16dec KDS Kleindiershow: Gymzaal Havenrakkers
15dec Broeker kerk Hobbybeurs in Kerstsfeer
16dec Gemengd Koor: Kerstconcert
16dec BBC: Winterdrive
17dec Gemeentehuis: Inbraakpreventie
18dec Soos: Kerstdiner
18dec Kerstworkshop in DRAAI 33
19dec Zuiderwoude: Ouderenkerstfeest 15.00 uur
19dec Broeker kerk Samen zingen rond de Kerst
20dec OUD PAPIER Soos; Noordzijde
2Idee SRV De Draai; Klaverjassen, Rummikub en Scrabbel
2Idee Uitdammer kerk: Kinderkerstfeest 19.00 uur
21 dec Zuiderwouder Kerk Nachtconcert
22dec OUD PAPIER Havenrakkers
22dec Kerstverkoop in Zuiderwoude
22dec Zuiderwouder kerk: Uurtje onder de boom
22dec Broekerkerk: Kinderkerstfeest 19.00 uur
24dec Broekerkerk Kerstnachtdienst om 22.00 uur
25dec Broekerkerk Kerstoratorium om 10.00 uur.
25dec Net Broeker Huis: Kerstdiner 18.00 uur
25dec Met Broeker Huis: Kerstborrel 23.30 uur
27dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
27dec Samen eten in Het Broeker Huis
28dec St.DOB Oudejaarekien met oliebollen
3jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde
3jan Rechtsadviebureau
4jan SRV De Draai: Samen koersballen
6jan HetBroeker Huis Nieuwjaars bijeenkomst
7jan Dorpsraad om 20.00 uur in Het Broeker Huis
9jan Passage: Amsterdamse Kloosters en Gasthuizen

10jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
lOjan WonenPlusOpen eettafel
11jan SRV De Draai: Sjoelen
13jan BBC Nieuwjaarsdrive
13jan SDOB Nieuwjaarsreceptie
17jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde
17jan DRAAI 33 Presentatie overOud Broek
17jan NUT Ton Pietersvertelt overSpitsbergen
18jan Zuidenwouder Kerk Nachtconcert
24janOUD PAPIER Soos: Zuidzijde
24jan DRAAI 33 Koffiedrinken met Harry en Nel Neijs
24janSamen eten inHet Broeker Huis
26jan OUD PAPIER Havenrakkers
31janOUD PAPIER Soos: Noordzijde

FANFARECORPS ZUIDERWOUDE

Op vrijdag 7 december geeft het opieidingsorkest van het
fanfarecorps Zuiderwoude o.l.v. Thomas Geerts een "concert
zonder naam". Om 20.00 uur in het dorpshuis te Zuidenwoude
en het zai ongeveer 20.30 uur afgelopen zijn.
Daarna is er gelegenheid om wat na te praten, een aantal in-
strumenten te bekijken en uitleg over te krijgen.
De entree is gratis, ledereen is welkom. Tot dan

LUSTRUMCONCERT VIVA VOCE
Viva Voce bestaat vijf jaar! Het koor, eens opgericht als dub-
belkwartet, telt nu 3 sopranen, 3 alten, 3 tenoren en 2 bassen.
En verdere uitbreiding wordt niet uitgesloten.
Viva Voce wilde het vijfjarig bestaan niet zomaar voorbij laten
gaan en daarom heeft men besloten voor deze gelegenheid
iets bijzonders te doen. Er is gekozen voor een kerstconcert
met instrumentale medewerking van het Cassini strijkkwartet
en de organist Frans Koning.
Op het programme staan enkele grote en bekende werken als
het Magnificat van Pachelbel en de meer recente Missa Lu
men van de Oostenrijkse componist Maierhofer. Beide stuk-
ken worclen begeleid door strijkkwartet of orgel.
Daarnaast wordt er een aantal kortere werken uitgevoerd van
M. Hayden en J. Handl. En tenslotte kunt u luisteren naar het
overbekende Es ist ein Ros entsprungen en verschillende ca
rols als O little town of Bethlehem en Away in a manger.
De leiding is in handen van Ike Rebel, die ai vanaf de oprich-
ting dirigent van Viva Voce is.
Het concert wordt gehouden op zondag 9 december a.s. in
de kerk van Broek in Waterland. De aanvang is 11.30 uur en
de toegang is gratis, maar middels een collecte heeft u de ge
legenheid om bij te dragen in de kosten.
Naafloop bestaat er de mogelijkheid een kopjeof een glaasje
te nuttigen.

MESSIAH IN GROTE KERK TE MONNICKENDAM.
Zondag 9 december 2012 voert de Cantorij Grote Kerk van
Monnickendam, met orkest en solisten haar najaarsconcert
uit. Op het programme staat Messiah van G.F. Handel. De
tekst voor Messiah werd door Charles Jennens geschreven:
een groot aantal losse, korte teksten evenredig verdeeld over
het Oude en Nieuwe Testament. De lijn loopt van de Verkon-
diging, via Geboorte, Krulsiging, Opstanding en Hemelvaart
naar de Verlossing. Messiah doorloopt daarmee alle belangrlj-
ke christelijke feestdagen. Handel verbond het werk vooral
met Pasen, maar tegenwoordig is dat -met name in de Angel-
saksische landen- Kerstmis.

De muzikale leiding is in handen van dirigent Marcel den Dulk.
Plaats van uitvoering: Grote Kerk, de Zarken 2, M'dam.
Aanvang: 15.00 uur. Kerk open om 14.00 uur.
Entree: € 29,- aan de kassa in de kerk. Voorverkoop: € 26,-.
Jongeren tot 21 jaar: € 10,-. Jeugd tot 12 jaar: gratis.
Voorverkoop: bij Nimo boekhandel, Kerkstraat 53, Monnicken
dam, via . of tel: 0299 65 1461.





KERSTNACHTOiENST in Broek In Waterland
Op kerstavond, 24 december om 22.00 uurstaan d<5 deuren
van de prachtig verslerde Broekerkerk wljd open voor hetvle-
renvan de kerstnachtdienst Voorganger In deze dienstis Ds.
Rieks Hoogenkamp uit Zuiderwoude. Muzikale medewerking
wordt dit jaarverleend door de "8 zonder", acht mannen (zon-
der dirigent) van het Marker Mannenkoor die zichzelf muzikaal
begeleiden op verschillende instrumenten.

En niet te vergeten de samenzang.
KOMT ALLEN - KOMT ALLEN - KOMT ALLEN

BROEKER KERK
UITVOERING KERSTORATORIUM

'ALS APPELBLOESEM IN DE WINTER'
Het kerstoratorium 'Als appelbloesem in de winter" wordt dit
jaar op eerste kerstdag, 25 december in Broek inWateriand
uitgevoerd in de Broekerkerk tijdens de kerkdienst om 10.00
uur. Voorganger in dezedienst is Ds. Bart Vijfvinkel.
•it kerstoratorium is gecomponeerd voorde kerkdienst en
vraagt een actieve deelname van de 'zingende' en 'sprekende*
gemeente.
De cantorij van Broek in Wateriand krijgt voor deze productie
medewerking van Corrien van Dam (piano), leke Vollebregt
(fiuit) en Marion Spaans (lector). Het geheel staat o.l.v.
ike Rebel.
in de Middeleeuwen zettemen op6 december een takvan de
appeiboom in huis, zodat deze met kerst bioeide. Appeibomen
enappeis waren symtxioi van eeuwig (even, van verriieuwing
en verjonging. Dit inspireerde schrijfster Marijke de Bruijne en
de componisten tot dit kerstoratorium.
Wi] nodigen uvan harte uit om deze speclaie kerkdienst bij te
wonen,

HET BROEKER HUIS
Kerstdiner en Kerstborrel

Op eersteKerstdag, dinsdag 25 december, organiseert Het
Broeker Huis Kerstdiner en Kerstborrel. Voor het diner is re-
serveren verpiicht, bij de borrei is iedere Broeker weikom!I
Menu;
1 Bavaroise van gamba en gerookte zaim
2 Cappuccino van kreeft
3 Bonbon van in portgemarineerde ossenhaas met

Rosevalsaiade en pancetta op rucoia met pijnboompitten
4 Boisson frappe van basiiicumijs en eigengemaakte

iimonceiio
5 Rogvieugei met kappertjes en kaviaar van tomaat en

komkommer
6 Hertenbout met zuurkooi en aardappeimousseiine

met krokant van bioedworst, paddestoeien en portjus
7 Proeverij van framboosgevuid met witte chocoiade in

proseccogeiei, cheesecake vanwitte chocoiade, pannacotta,
brownie en chocoiademousse

Uiteraard wordt een passend wijnarrangement samengesteid
Prijs zevengangendlner € 65,-. Reserveren verpiicht (020-
4031314). Dieetwensen tijdig doorgeven.
Zaai open 18.00 uur, Aan tafei 19.00 uur
Aanvang Kerstborrel 23.30 uur

SAMEN ETEN in HET BROEKER HUIS
Donderdag 27 december, de 4® donderdag van de maand is
er weer samen eten voor senioren vanaf 66 jaar.
Wat u kunt verwachten? Eendrankje, een drie gangen menu
(eendieeteven doorgeven bij hetaanmeiden), een kopje kof-
fie toe. Zaai open vanaf 16.45 uur.
De kosten bedragen € 10,~ per persoon per keer.
Nieuwe deeinemers kunnen zichopgeven bij Lies Dobber,
tel.403 1513, i.dobber@Dianet.nl of Noordmeerwp^ 2, 1151
CV, Broek in Wateriand.
Opgeven kan tot vrijdag 21 december. VOL = VOL
Afmelden is verpiicht, kan tot vrijdag 21 december. i.v.m. de
kerstdagen kunt u zich tot onze spijt niet later afmelden
Voor vervoer kunt u beiien met Tonny Spaan, tel. 403 3723.

KERST Home sale in Zuiderwoude
UITVERKOOP! Prachtig linnengoed (Egyptisch katoen) voor
Inkoopprljzen: handdoeken, gastendoekjes, damasten servet-
ten en tafeilakens, heren-ochtendjassen. Unieke handge-
maakte sierraden uitTurkije, pashmina sjaais van woi en zijde.
Kijk voor meer informatie op www.ZusenSjiek.nl en
www.ZusenZij.ni. Ook een enorme coliectie hamamdoeken
vanaf 10 euro p/st. Zie ZusdnZomer.nl. Origiheel en betaai-
baar kerstcadeautjes: papieren feestlantaams voor binnen en
buiten. Leuk met kerstfigureni KijkopwWw.feestlantaams.nl.
Zaterdag 15 december van 16.00 tot 20.00 uur. Zondag 16
december van 11.00 tot 14.00 uur. Dwarsgouw 7 in Zuider
woude. Gluhwein en warme choco staan klaar!

AUTO BESCHADIGEN
Op 8 november heeft er en kieine Oranje kieurige Kia gepar-
keerd gestaan aan de Eilandweg ongeveer bij nr. 1. De auto
heeft daar vanaf 07:00 uur > gestaan en om kwart voor tien
zag de schilder dat er iemand een heie kras rondom de auto
gemaakt had. Wie heeft er wat gezien? Fam. van der Schaaf
020-4033738, keesvanderschaaf@online.ni

MUZIEKCURSUSSEN voor REUTERS in DRAAI 33
Ook de allerkleinsten houden van muziek en dans. Speci-
aal voor Broek in Wateriand veizorgt Muziekschool Water-
land muziekcuisussen voor peuters vanaf een jaar in
wijksteunpunt DRAAI 33 te Broek in Wateriand.
Muziek op Schoot
In de 10 lessen bewegen en zingen de peuters, ze maken
kennis met instrumentjes. De liedjes hebben herkenbare the-
ma's zoais o.a. een boze bui, tandenpoetsen en jaargetijden.
De liedjes zijn verkrijgbaar op CD. Dan kunnen ze thuis ook
nog gebruikt worden. De peuters zijn weikom (met hun vader
of moeder, opa of oma of andere verzorger). Tanja Gardner is
de docente. Op de website kunt u fiimpjes zien van de Muziek
op Schoot lessen. Er zijn verschillende groepen voor kinderen
van 1 tot 4 jaar samen met 66n van hun ouders. Voor de
kleinsten is het wel van beiang dat ze ai kunnen iopen, om
met aiie activiteiten te kunnen meedoen.

Er zitten maximaai 10 kinderen per groep.
De cursus van 10 lessen kost € 81.
De lessen worden gegeven op vrijdagochtend in DRAAI 33
iestijd is 10.50 -11.30 uur. De startdatum is 25 januari 2013,
Om te peilen of er voldoende deelname zai zijn kunt U
zich melden bijAtsie Drijver, tel.020 403 1201 of
atsiedriiver@zonnet.nl
Op dinsdag 22 januari 2013 is er een gratis proefles in Mon-
nickendam, waar ook een cursus van start zai gaan in sociaal-
cultureel centrum De Bolder, 't Spil 1. De proefles is tijdens de
Peuterinstuif van 10.00 -10.20 uur in De Bolder.
Geinteresseerden uit Broek in Wateriand, die de cursus in
Broek willen volgen, zijn van harte weikom bijdeze proefles in
Monnickendam.

Voor meer informatie of inschrijven:
www.muziekschoolwaterland.nl (onder tabblad CURSUSSEN)

GEVONDEN
Wij hebben op de Veenderijgouw een flets gevonden.
De eigenaar kan bellen naar 020 403 3682.

Mooie rode sjaal, op 28-11 op de Erven. Tel. 403 1785

GASTOUDER
Gediplomeerd gastouder, met 25 jaar ervaring, heeft ptaats
voor kinderen. 2 of 3 dagen per week, of eventueel aan huis.
Marie Schilder-Tol, Volendam, Tel. 06-44522183

TE HUUR
Atelierruimte of werkkamerte huur boven fysiotherapiepraktijk
Rob de Baat, tel. 4033389




