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3dec Sinterklaas in Uitdam
3dec Acad.W'land, lezing over Blaeu-kaart
6dec Be jaardensoos Sint-'N'ieolaasfeest
8dec NUT.Noorweg'en vanaf het •water-
9dec IJsclub naar de Jaap Edenbaan

LOdec OUB PAPIER

IPdec Spreekuur B en W
L^dec N.C.V.B. Adventsviering . •
L^dec O.d.P, voorber. Deens Kerstfe.est
I^dec-Plattelandsvr. Webtheater

^6)
L7xK.D.S. Tentoonstelling garage Buurs
L8
I7dec Klaverjasver. Koppeldrive
L8dec Zuiderwoude Vo-lkskerstzangdienst
^Odec Bejaardensoos Kerststukj-e ma"ken
Sldec O.d.P. -Vierlng Deens Kerstfeest
22dec Uitdam Volkskerstzangdienst
3jan-Bejaardensoos Nieuwjaarsreceptie
8jan Fanfare Z'woude Nieuwjaarsconcert

L2jan Gemeentebestuur Nieuwj-aarsreceptie
l^jari CUD PAPIER
iSjan N.C.V.B.' Gezondheidszorg
^Ajan NUT Hypnose
26jan Plattelandsvr. Jaarvergadering

==SPRE£KUUR B &

let "maandelijks spreekuur van B & W is op
12 december a.s. om 19-00 uur, De Erven 2.
Sitting heeft de heer Doornenbal.

==OUD PAPIER==^

Saterdag 10 december wordt er weer OUD PAPIER
cpgehaald door. O.b.s. de Havenrakkers. Om
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het
andere deel van het dorp wordt om 10.00-uur
begonnen. Wilt u het papier in docs, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook -vod-
den worden meegenomen. Bij voorbaat dank.

==PLATT-ELANDSVRQUWEN==

:)p donderdag 13 december geeft het Web-the-
ater een kerstvoorstelling gen^amd "Drie
Sv/ervers" in de 0:eref.Kerk"1^""Monnickendam,
aanvang 20.00 uur. . j

==NUT== • j
3 december om 20.00 uur in .het Broeker Huis i
"Noorwegen vanaf het water". Bekend water- I
sportjournalist Ben Hoekendijk vertelt in i
sen pakkende voordracht waarom hij Noorwegen i
het mooiste gebied van Europa vindt. j

=-N.C.V.B.^== • ]
L9- december "Adventsviering" in de LeeVkamer j

aanvang 20.00.uur. I

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

==IJSCLUB==

Op vrijdagavond 9 december gaan we weer naar
de Jaap~Edenbaan7~Het~vervoer zal plaats-
vinden per auto. We vertrekken uiterlajk om
19.15' uur vanaf het parkeerterrein bij de
school, Degenen, die mee willen, moeten zich
uiterlijk 8 dec, opgeven bij F.Verhoef,- Binnen
weeren 12, tel. 313^ of J.Blakborn, Wagen-
gouw 64, tel. 3175. Havenrakkers kunnen dit
weer op school doen door hun naam te noteren
op de lijst op het prikbord. Deelnemers moe
ten lid zijn of worden van de ijsclub en min-
stens 10 jaar zijn. Kosten t/m 15 jaar geen,
vanaf I6 jaar f 2.50.

==BIBLIOTHEEK==

Maandag 5 december is de bibliotheek i-v-m.'
Sinterklaas de gehele dag gesloten.

In de'bibliotheek een tentoonstelling van de
boeken van A.M.G. Schmidt, winnares van de
Poezieprijs I988. Ook in.Broek had zij de
meeste stemmen, t.w. 17" 2de Toon Hermans
met 7 eu 3^.© Juul Deelder met 5 ,stemmen.
In totaal werden 42 stemmen uitgebracht.

Niet alleen in Amsterdam ,een G0BRA-tent6on-

stelling, in de Broeker- bibliotheek; hangen
reprodukties van de Cobra artiesten en lig-
gen de gedichtenbundels op U te wachten.

=^BIBLI0TBUS== •

Met ingang van 1-1-1989 staat de bibliobus
in Uitdam van 11.15 - 11.45 uur en in Zui
derwoude van 12.00 - 12.30 uur.

==ACADEMIE WATERLAND==

Een paar jaar geleden maakt historicus Frou-
ke Wieringa voor het Maritiem Museum "Prins
Hendrik" in Rotterdam -een tentoonstelling
rondom een uniek exemplaar van een 17de eeuw
se wereldkaart van Blaeu. Op oude kaarten ko
men verschillende soorten decoraties voor:

cartouches, figuurtjes op zeeen en cohtinent
en, en randdecoraties. De betekenissen en
"achtergronden van die decoraties vormden het
onderwerp van die tentoonstelling. Zaterdag
3 december houdt Frouke Wieringa een lezing
met dia's- over dit onderwerp. Dat deze le
zing, waarmee het semester traditioneel wordt
afgesloten, deze keer iets vervroegd is,
houdt verband met het feit dat Aart van Zoest
even terug is in Broek en dan aanwezig kan
zijn. De colleges gaan door tot 13 december,
5 december valt uit. Op 3 dec.: Koffie 10.30
uur; Lezing: 11.00 uur- in het Broeker Hi
Vanaf + 12.00 - l4.00 uur soep:Keerngou;




