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=AGENDA==

lanov NUT "Criminaliteit"
18nov Avondopenstelling gemeente
18nov Raadsvergadering
20nov Sinterklaasintocht
20nov Vrouwengroep Z'woude: BAZAR

Broekerkerkconcert "Drie strijkers"
2w.iov Fanfare Z'woude: informatieavond
27nov Broekpop: Release Rogers

2dec Plattelandsvr. "december avond"
2dec Raadsvergadering
8dec N.C.V.B. Adventsviering
9dec Avondopenstelling gemeente

11dec OUD PAPIER Havenrakkers
11dec Klaverjasver. Kerstdrive
ladec Broekpop: Blues Festival
23dec Avondopenstelling gemeente
5jan NCVB Nieuwjaarsreceptie
9jan Fanfare Z'woude Nieuwjaarsconcert

16jan Broekerkerkconcert "9 vrouwen"
20jan ha/r Nelleke Noordervliet
22jan CXJD PAPIER Havenrakkers

==N U T==

(fmpinaliteit - de grenzen van het strafrecht
IX.fderdag 18 november zal om 20.00 uur in Het
Broeker Huis de advocaat Mr. I. de Vos spre-
ken over Criminal iteit - de grenzen van het
strafrecht. Hij behandelt het onderwerp van-
uit zijn grote ervaring als advocaat te Am
sterdam. Hij spitst het toe op de vragen:
- welke burgers worden het meest bedreigd
- is de overheid actief genoeg
- wat is de rol van de advocaat
Een panel bestaande uit mevr. Jannie Posch en
de heer Klaas Geel opent na de pauze de dis-
cussie. Daarna is iedereen vrij vragen te
stellen, opmerkingen te maken.
U bent van harte welkom!
24feb: Dolf de Vries; 22mrt: Zeilen over de
zeeen; 14apr: Yvo de Wijs
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=BAZAR==

vergeet u het niet?
Zaterdag 20 november a.s. organiseert de N.H.
Vrouwengroep een bazar t.b.v. de N.H. Kerk te
Zuiderwoude. We zouden het zeer op prijs
stellen als u onze bazar wilt bezoeken, de
koffie is klaar. Daarom graag tot ziens in
het Dorpshuis te Zuiderwoude op 20 november
a.s. 's Middags van 14.00 tot 17.00 uur en 's
avonds vanaf 20.00 uur.

^SINTERKLAASINTOCHT—

Op zaterdag 20 november a.s. zal Sint Nico-
laas ook Broek in Waterland weer bezoeken.
Om ± 10.30 uur hopen wij dat de Sint weer met
zijn boot aanlegt aan de Eilandweg. Zijn
trouwe schimmel staat daar op hem te wachten
en het fanfarecorps "Zuiderwoude" zal Sint
daar muzikaal begroeten. Daarna vertrekt de
stoet naar het voormalige gemeentehuis, al-
waar de burgemeester van Water land Sint en
Pieten om ± 11.00 uur zal begroeten. Na het
zingen van enkele Sinterklaasliedjes gaat het
richting Broeker Huis, Van ± 11.30-12.30 uur
kunnen de kinderen Sint daar persoonlijk
begroeten. Zodra de stoet in Het Broeker Huis
is gearriveerd gaan de deuren ook voor het
publiek open en kunt u in de Grote Zaal droog
en warm wachten tot Sint zich opgefrist
heeft. Wilt u liever niet in deze voile zaal
wachten, komt u dan om ± 12.15 uur.

==:BROEKPOP=

FiHLEAS
Zaterdag 17 november 0. 22.00 uur in Het

Broeker Huis zal de Soul-Funk formatie Relea
se Rogers het publiek gaan vermaken. Deze uit
9-man bestaande Edammer-band staat garant
voor het echte swingen. Veel blazers en een
vurige ritmesectie. Wat wil men nog meer?
De entree bedraagt j 12,50.
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==CONCERT IN BROEK—

Zondagmiddag 21 november om 15.00 uur zal het
Strijktrio "Hendrik Jacobs" in de kerk van
Broek in Water!and een concert geven. Het
trio bestaat uit Ton de Munk - viool, Judith
Munk-Gero - altviool en Alexander Kramnik -
cello.
De naam van het trio komt van Hendrik Jacobs,
die in de 17e eeuw een van de belangrijkste
vioolbouwers in Nederland was. Een (aardige)
bijzonderheid is dat tijdens het komende
concert een van de door Hendrik Jacobs ge-
bouwde violen zal "meespelen".
Het trio zal een klassiek programma ten geho-
re brengen met werken van o.a. Mozart, Schu
bert en Beethoven.

De toegangsprijs is slechts i 10.00 (voor 65+
en CJP j 7.50).
Een concert in de kerk van Broek in Water land

is een warm gelaid in deze koude tijd.




