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Inleveren Kopij zondagavond
voorafgaande aan de verschijningsdatum

AGENDA

2nov Rechtsadviesburo Waterland

4nov Bibliotheek +Nut Prijsuitreiking 12.00 uur
4nov Kreativitejtsbeurs in Monnickendam

4nov Concert Fanfare Zuiderwoude + Broeker Koor

Snov Raad van Kerken Oecumenische dienst

5nov Toneelver. Zuiderwoude "Jodocus op glad ijs"
Snov Dorpshuis Katwoude Country Caf6
7nov Knutselnest "Dakpan met vogelhuisje"
Snov Passage Wat maakt verre reizen zo interessant?
9nov CUD PAPIER Soos: Noordzijde
10nov Suyderwou's HIstorle Jaarverg.+Centraal Station
10nov Broekerhaven "Jodocus op glad ijs"
llnov CUD PAPIER Havenrakkers

11 nov Sint Maarten

11nov Handwerkclub Fanfare BINGO

12nov WV Herfstwandeling
14nov Broekerhaven Smartlappenkoor Purmerend
16nov CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
16nov Broekerhaven Gezelschap "Hulst"
16nov NUT Internet en haar mogelljkheden
16nov Plattelandsvr. Een reis door opera en operette
17nov Broekerhaven 25 jaar geleden
1Snov Sinterklaasintocht

1Snov SDOB Grote Bingo avond
19nov Dorpshuis Katwoude 2e Handsmarkt
20nov Dorpsraad in het Broekerhuis
21 nov Knutselnest Kerstkaarten maken

22nov Broekerhaven van verleden naar heden

22nov Crea orkest in de kerk van Broek

23nov CUD PAPIER Soos: Noordzijde
23nov Broekerhaven Cabaret der Lage Landen
24nov Knutselnest workshop meisjes
24nov Dorpshuis Zuiderwoude Kunst en Kitsch
26nov Dorpshuis Katwoude Pokemon ruilbeurs
30nov CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
3dec WV Winterwandeling
3dec Dorpshuis Katwoude Country-caf§
7dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde
7dec Rechtsadviesburo

9dec Hobbybeurs in de N.H. Kerk
12dec Knutselnest Houten kerstklok

13dec Passage Advent
14dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
16dec OUD PAPIER Havenrakkers

Redactie: Atsie Drijver, Buitenweeren 17 ..
51 BE Broek in W'land, tel: 020 403 1201

RECHTSADVIES BURO WATERLAND
2 november van 19.30 - 20.30 uur

in de KOSTERU, Leeteinde 2
gratis deskundig advies

TELEPONISCH AANMELDEN + inl. 403 1513
********

FANFARE ZUIDERWOUDE * GEMENGD KOOR
zaterdag 4 november om 20.00 uur in de Broeker kerk

herfstconcert

Fanfare en koor zullen ieder apart hun muziek uit-
voeren, maar ook gezamenlijk een paar mooie
stukken ten gehore brengen. Ook het opleidingsor-
kestje van de fanfare zai een aantal stukken spelen.
Kortom, een avond om niet te missen!!!!
Toegangsprijs slechts / 5,-.

BIBLIOTHEEK + NUT

Prijsuitreiking van de kleurwedstrijd en het afmaken
van de strip op 4 november om 12 uur in de biblio
theek.

TONEELVERENIGING ZUIDERWOUDE
Jodocus op glad ijs

De kluchtige eenakter van B. Steijaart wordt geregis-
seerd door het debuterende duo Natasja Schouten
en Willem Knip. Het valt niet mee als je een moeder
hebt die het beetje hoog in de bol heeft en alles
graag voor je wil regelen, zelfs op het gebied van de
liefde.

Zondag 5 november om 14.00 uur in het Dorpshuis
Zuiderwoude. Zaal open om 13.30 uur.
Vrijdag 10 november om 19.00 uur in Broekerhaven.

GRAVEREN

6 november van 15.00-16.00 uur bij de politiepost
U kunt uw fiets en andere waardevolle zaken gratis
laten graveren door de heer Koerse Op Bernhard-
laan 24 te Monnickendam. Mocht het u niet schikken
dan kunt u een afspraak maken 0299 65 3931.

PASSAGE

Woensdag 8 november komt Ronald Abma met als
ondenA^erp: Wat maakt verre reizen zo interes
sant?





BIBLIOTHEEK
INTERNET in de bibiiotheek van BROEK

In het kader van DE OVERHEID EEN OPEN BOEK
heeft de regering geld aan de openbare bibliothe-
ken beschikbaar gesteld om voor het publiek het
Internet bereikbaar te maken. U kunt In de maand
november gratis kennis maken met het internet in
de bibiiotheek van Break.

WEBSITE

De bibiiotheek heeft inmiddels ook een eigen web
site. U kunt o.a. de catalogus raadplegen en thuis
boeken reserveren, u wordt gemaild als ze voor u
klaar liggen.
www.hollandnet.nl/bibliotheek/broekinwaterland

Dejongejury
Jongeren in de middelbare schoolleeftijd kunnen
nog steeds meedoen met de Jonge Jury. Minimaal 5
boeken lezen en beoordelen en daarna je keus
opsturen, zodat jij meebepaait wat het leukste, eng-
ste of ontroerendste boek van 1999 - 2000 is.

MAAK KENNIS MET DE BIBLIOTHEEK

In de maanden november en december kunt een

gratis proefabonnement proberen. U mag dan maxi-
maal 10 materialen lenen, zoals boeken,
tijdschriften, video's en CD-Rom's.

Openingstijden
Maandag 15.30 - 20.30 uur
Dinsdag 13.30 - 14.00 uur
Donderdag15.30 • 16.30 uur

19.00-20.30 uur

Zaterdag 10.30 -12.20 uur
Leeteinde 16 (achterom)

VW geschenkbonnen
NOORD-HOLLANDS DAGBLAD - voor het streeknieuws

******

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Wie heeft 1 x per week of 1 x per 14 dagen tijd om
een ochtend te helpen bij de groepsverzorging in
Broekerhaven? De groepsverzorging is een project
voor een aantal bewoners van het huis. De werk-

zaamheden van de vrijwilligers bestaan uit het
schenken van koffle, het helpen bij activiteiten en
spelletjes en het serveren van de maaltijd. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Willy
Pronk, 403 1302.

*******

COLLECTE

De collecte voor de Dierenbescherming heeft /
1.962,60 opgebracht; t.w. Ultdam / 120.90; Zuider-
woude / 128.05 en Broek / 1713,65. Alle gevers en
collectanten hartelijk dank voor uw gift en inzet.

VOLGERMEER

Wilt u de ontwikkelingen van de Volgermeerpolder
voigen: Bezoek de website van het Burgercomite op
het Internet: http://home.wxs.nl/~zwol0028.

*********

KERKKLOK

Interesse in de Kerkklok, orgaan van de Hervormde
Gemeente Broek? U kunt zich abonneren. Neemt u

contact op met W. Reijnders, tel. 403 1451.

ROMMELMARKT
t.b.v. het restauratiefonds van de Hervormde Kerk te

Broek in Waterland. Er zijn nu definltieve plannen
over de voortzetting van deze activiteit. De datum
wordt 31 maart 2001. Mocht het om grote stukken
gaan dan vragen wij u die zolang zelf op te slaan. In
de week voorafgaande aan de markt komen wij dat
dan ophalen. Overtollige boeken (geen studieboe-
ken) en klein goed kunt u kwijt bij de fam. Spaans,
Laan 4. Niemand thuis? Zet ze in de open schuur
iets verder het erf op.

SCHOOLVAKANTIES 2000/2001

Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari '01
Krokusvakantie 5 maart t/m 9 maart

Paasvakantie 13 april t/m 16 april
Voorjaarsvakantie 30 april t/m 4 mei
Hemelvaartvakantie 24 en 25 mei

Pinkstervakantie 4 juni t/m 6 juni
Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus

*******

OUD PAPIER OUDERENSOOS
hoe halen zij op?

Het dorp is verdeeld in 2 delen: NOORDZIJDE, dit is
de oude kern + de Woudweeren; ZUIDZIJDE: dit is
de andere kant, incl. de Wagengouw. Er wordt om
en om oud papier opgehaald, dus §en keer in de 14
dagen. Wanneer ze bij u kdmen? Kijk in de agenda
van de Broeker Gemeenschap!

BROEKER BIJDRAGEN

De nieuwe bundel, deel 3 bestaande uit de afleve-
ringen 31 t/m 40 (1990-1997), voorzien van een
toelichting en een naam register is nog steeds te
koop. Afhaaladres: De Erven 26. Kosten / 35,—.

THUISZORG

De op 11 november geplande kraammarkt is door
onvoorziene omstandigheden afgelast. In het voor-
jaar wordt er weer een georganiseerd.

Etenstijd, gezelligheid of strijd
Twee bijeenkomsten voor ouders van kinderen van
6 maanden tot 4 jaar op dinsdag 7 en 14 november
van 20.00 - 22.00 uur in het gebouw van de Thuis-
zorg, Waterlandplein 5, Purmerend. Aan de orde
komen o.a. de relatie eten en opvoeden, eetgewoon
tes en hoe eet gedrag te beinvloeden.

Dementle

Woensdag 22 november van 20.00 - 22.00 uur een
themabijeenkomst over dementie in het gebouw van
de Thuiszorg. Is er wat aan te doen? Hoe gaan we
er mee om? Hoe ontstaat dementie?

Voor aanmelding en/of informatie over boven-
staande bijeenkomsten kan 7 dagen per week, 24
uur per dag, contact worden opgenomen met de
Zorgcentrale van Thuiszorg Zaanstreek/waterland:
0900-8806 (22 ct/min), Waterlandplein 5, P'rend.
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