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Inleveren kopij zondagavond
voorafgaande aan de verschijningsdatum

AGENDA

ISnov Broekerhaven Gezelschap "Hulst"
16nov NUT Internet en haar mogelijkheden
1Snov Plattelandsvr. Een reis door opera en operette
17nov Broekerhaven 25 jaar geleden
1 Snov Sinterklaasintocht

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

22nov Broekerhaven van verleden naar heden

22nov Crea orkest in de kerk van Broek

23nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde
23nov Broekerhaven Cabaret der Lage Landen
24nov Knutselnest workshop meisjes
24nov Dorpshuis Zuiderwoude Kunst en Kitsch
25nov Broekerhaven Reunie oud personeelsleden
26nov Dorpshuis Katwoude Pokemon ruilbeurs
30nov OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
3dec Kerk Zuiderwoude Koffieconcert 'En Suite'

3dec VWWinterwandeling
3dec Dorpshuis Katwoude Country-cafe

OUD PAPIER Soos: Noordzijde
/dec Rechtsadviesburo

Sdec Dag van de Rechten van de Mens
9dec Hobbybeurs in de N.H. Kerk
12dec Knutselnest Houten kerstklok

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

17dec Dorpshuis Katwoude 2e hands Kerstmarkt
17dec Gemengd Koor Kerstconcert
19dec Plattelandsvrouwen Kerstavond

20dec Kerst samenzang
21dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde
23dec Dorpshuis Katwoude Kerstbal

NUT

donderdag 16 november 20.00 uur Broekerhuis
internet en haar mogelijkheden

De heer Tuinenburg zai ons aan de hand van de
praktijk mee nemen naar de elektronische snelweg.
Toegang leden gratis, niet-leden / 7.50.
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Redactie: Atsie Drijver, Buitenweeren 17
51 BE Broek in W'land, tel; 020 403 1201

PLATTELANDSVROUWEN

donderdag 16 november am 20.00 uur
een reis door opera en operette

De heer J Neefjes laat ons nader kennismaken met
opera en operette door middel van muziek en filmbeel-
den in de Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 3, Monnic-
kendam.
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SDOB

zaterdag 18 november om 20.00 uur
een grote BINGO o.l.v. Mart Kelderman, met weer een
keur aan prachtige prijzen in de kantine van SDOB.

*********

SINTERKLAASINTOCHT

Op zaterdag 18 november zai Sint
Nicolaas ook Broek in Waterland weer bezoeken.

Om ± 10.30 uur hopen wij dat de Sint weer met zijn boot
aaniegt aan de Eilandweg.
Zijn trouwe schimmel staat daar op hem te wachten en
het tamboercorps "Con Brio" uit Monnickendam zai Sint
daar muzikaal begroeten.
Daarna vertrekt de stoet voorafgegaan door het tam
boercorps naar het voormalige gemeentehuis.
De burgemeester van Waterland zai Sint en Pieten daar
om ± 11.00 uur begroeten.
Na het welkomswoord en het zingen van enkele Sinter-
klaasiiedjes gaan Sint en Pieten richting Broekerhuis.
Van ± 11.30 -12.45 uur kunnen de kinderen Sint daar

persooniijk begroeten.
Zodra de stoet in het Broekerhuis 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
vlak voor 12.30 uur.

DORPSRAAD

maandag 20 november 20.00 uur Broekerhuis
Het thema is Broek Vooruit, of te wel de plannen voor
een multifunctioneel gebouw. In het dorp is grote zorg
over de gevolgen voor het Broeker Huis. We rekenen op
een stevig en informatief debat.

********

KUNST en KITSCH

Vrijdag 24 november 20.00 uur Dorpshuis Zuiderwoude
De heer de Jong van het Westfries museum te Hoorn is
de deskundige. Hoe meer mensen hoe liever en vergeet
niet wat spullen mee te nemen.

********



HET KNUTSELNEST

21 november Kerstkaarten maken met verschillende

technieken o.a. prikkaarten, 3D kaarten en kaarten met
stofjes. U maakt drie kaarten.
Kosten / 25,-.
24 november Workshop voor meisjes vanaf 14 jaar. We
maken een windlichtje met kerstdecoratie.
Kosten /15,-
dinsdag 12 december Houten Kerstklok voor aan de
muur. We maken de klok op met mos en ander levend
materiaal en eventueel naar keuze ander kerstmateriaal.
Kosten / 45,00.
Opgeven bij: Nel en Stijnie , tel. 403 3096/3238.

BROEKERHAVEN

Broekerhaven bestaat in november 25 jaar.
Vervolg van de feestavonden

Vrijdag 17 november gaan we terug in de tijd naar de
beginjaren van Broekerhaven. Video en dia's.
Aanvang: 14.15 uur. Belangsteilenden betalen /4,-.
Woensdag 22 november vervolgen we de dia-voorstel-
ling. We gaan dan "van verleden naar heden".
Aanvang: 14.15 uur. Belangsteilenden betalen /4,~.
Donderdag 23 november Is er een optreden van het
^ Cabaret der Lage Landen".

Zij brengen u het programme "WATERLAND"
Aanvang: 19.30 uur. Belangsteilenden betalen /4,~.
Zaterdag 25 november is er van 13.30 -15.00 uur een
receptie met daarin het te voorschijn halen van de
ingemetselde loden koker.
Wij hopen dat u zult genieten van dit gevarieerde
programme en dat u na afloop kunt zeggen

't was mooi
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REUNIE OUD PERSONEELSLEDEN BROEKERHAVEN

zaterdag 25 november
Personeelsleden die geen persoonlijke uitnodiging heb-
ben gehad maar wel langer dan een jaar in Broekerha
ven hebben gewerkt zijn van harte welkom.
Van 13.30 - 15.00 uur wordt u van harte uit genodigd
voor het te voorschijn halen van de ingemetselde loden
l^ek^r in de hal van Broekerhaven. Na deze plechtigheid
w...3n we een reunie houden, deze is van 15.30 -18.00
uur. Deze reunie is alleen voor mensen die er gewerkt
hebben en niet voor de partners. Mocht je willen komen
bel dan zo spoedig mogelijk 020 403 1950.

DORPSHUIS KATWOUDE

Zondag 19 november van 14.00 - 16.00 uur
2E HANDSMARKT Op deze markt kunt u allerlei spul-
len, kleding, boeken, platen enz. enz. verkopen.
Hiervoor kan een tafel gereserveerd worden via tel.
0299 65 1046.

Zondag 26 november van 14.00-16.00 uur
Pokemon ruilbeurs voor jong en oud. Heb je dubbele?
Kom naar deze beurs, misschien is daar de ontbreken-
de. Toegang / 2,50 per persoon.

*******

BALLONWEDSTRIJD IN DE FEESTWEEK

De in de feestweek gehouden kindermiddag werd goed
bezocht. Veel kinderen lieten een ballon op. 7 kaartjes
zijn teruggestuurd. Het verst kwamen de ballon van
Henk de Jong, Gruissan aan de Middellandse zee;
Daniel de Klerk, Werkendam en Timo Letschert, Goudri-
aan. De kinderen hebben hun prijsje thuis ontvangen.

*********

CREA ORKEST

woensdag 22 november 20.15 uur Broeker kerk
Dit orkest van de Universiteit van Amsterdam o.l.v. Bas

Pollard speelt:
Sebastiaan Leo Pollard "Knetterballen"

Alban Berg 7 Friihe Lieder
Anette de Rozario, sopraan

Johannes Brahms Symfonie nr. 4 in e-klein
opus 98

Toegangsprijzen /15,-;
Studentenkaart/CJP/Pas 65+ f 10,-.

Kaartverkoop aan de kassa vanaf 19.45 uur.
***********

THUISZORG

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?

Maandag 20 november start er een cursus van 5 weke-
lijkse bijeenkomsten over Ontspannen. De nadruk ligt op
het aanleren en eigen maken van verschillende ontspan-
ningsoefeningen.
Dinsdag 28 november van 20.00 - 22.00 uur een thema
bijeenkomst ZIndelljk worden een hele kunst
voor ouders van kinderen vanaf 18 maanden.

Dinsdag 12 december van 20.00 - 22.00 uur een thema
bijeenkomst Straffen en belonen voor ouders van kinde
ren van anderhalf tot vier jaar.
Voor aanmelding en/of informatle over bovenstaande
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.

**********

BIBLIOTHEEK

De winnaars van de kleurwedstrijd zijn Ynke Baltussen, Treesje
Heil, Sander de Jong en Stephanie Hoetmer.
De winnaars van het afmaken van de strip zijn: 1. Britt Vries;

2. Jasha Wallart; 3. Kaj Brens en een eervolle vermelding
kregen Jasper de Klerk en Tom Aupers. Allen van harte gefeli-
citeerd. De prijsjes kunnen worden afgehaald in de bibliotheek.
Alle kinderen die iets ingeleverd kunnen hun tekening of strip
komen en worden beloond met een boekenlegger.

MAAK KENNIS MET DE BIBLIOTHEEK

In de maanden november en december kunt een gratis proef-
abonnement proberen. U mag dan maximaal 10 materialen
lenen, zoals boeken, tijdschriflen, 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)

INTERNETTEN IN DE BIBLIOTHEEK

www.hollandnet.nl/bibliotheek/broekinwaterland

VVV geschenkbonnen te koop

GEVONDEN

op het Havenrak een groene capuchon van een kinder-
jack, Rie van Gog, tel. 403 1967.
Met Sint Maarten is een dameshorloge op het pad bij
Mentink gevonden, tel. 403 1678.

*******

BURGERLiJKE STAND

overieden

Trien Potgiesser, oud 74 jaar, w.v. G. Komen
**********


