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Inleveren kopij zondagavond
voorafgaande aan de verschijningsdatum

AGENDA

7nov ODD PAPIER Soos; Noordztjde
7nov Broekerhaven Cabaret der Lage Landen
7nov Rechtsadviesbureau

8nov Landelijke Dag van Mantelzorg
10nov Raad van Kerken Oecumenische dienst
11nov Sint Maarten

11 nov Areopagus Christendom
13nov Passage Verkeersregels
14nov OUD PAPIER Soos: Zuidzljde
15nov Suyerwou's Historie jaarvergadering
17nov Concert Con Brio

17nov Dorpshuis Katwoude 2e handsmarkt
18nov Areopagus Islam
21 nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde
21 nov NUT Piloot van een jumbojet
21 nov Piattelandsvrouwen: Tiffany
22nov Areopagus Waterland
zingt. .opwekkingsliederen
23nov Sinterklaasintocht

25nov Areopagus Met gouden kalf
28nov CUD PAPIER Soos: Zuidzljde
28nov Areopagus+Biblioteken: Glinsterend Pantser

Idee Dorpshuis Katwoude Country-cafe
SdecOUD PAPIER Soos: Noordzijde
7dec OUD PAPIER Havenrakkers
7dec Kerst Hobby Beurs
8dec Dorpshuis Katwoude Darts toernool

11dec Passage Adventsviering
12dec OUD PAPIER Soos: Zuidzljde
12dec Rechtsadviesburo

13dec IKleindiersportvereniging
14dec ITentoonsteliing van kippen, konijnen,
15dec |cavia,s, vollerevogets, enz.
17dec Piattelandsvrouwen Kerstavond
18dec Raad van Kerken: Kerstsamenzang
19dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde
2Idee Kerstfeest voor de kinderen
22dec Gemengd Koor+ Baarns Mannenkoor; Kerstconcert
27decOUD PAPIER Soos: Zuidzijde

2jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde
********

Rddactie: Atsie Drijver, Burtenweeren 17
1151 BE Broek in Wland, lei; 020 403 1201

RECHTSADVIES BURG WATERLAND

7 november van 19.30 - 20.30 uur

in de KOSTERfJ, Leeteinde 2
gratis deskundig advies

TELEFONISCH AANMELDEN + inl. 403 1513
******

BROEKERHAVEN

De laatste activlteit voor de bewoners van
Broekerhaven wordt verzorgd door het "Cabaret
der Lage Landen" op donderdag 7 november om
19.30 uur. Ook mensen uit het dorp zijn van harte
welkom. Entree €2,—

*********

RAAD VAN KERKEN

Op zondag 10 november 2002 is er's morgens om
10 uur weer een Oecumenische dienst In de kerk
te Broek in Waterland. Centraal staan:
prachtige liederen en teksten van

Huub Oosterhuis

Op de dies natalis van de VU zai Huub Oosterhuis
een eredoctoraat in de theologie ontvangen,
wegens zijn verdiensten op het gebied van de
liturgievernieuwing en oecumene. Omdat ook wij
vinden dat zijn teksten en liederen in belangrijke
mate hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van
de oecumene hier in ons dorp, hebben wij voor dit
thema gekozen In deze oecumenische dienst. Het
belooft een mooie en zinvolle viering te worden. Wij
nodigen U van harte uit hierblj aanwezig te zijn.

SUYERWOU'S HISTORIE

15 november 20.00 uur Dorpshuis Zuiderwoude
Voor de pauze jaarvergadering.
In de pauze eigen kiekjes van Zuiderwoude kijken
+ fotoquiz "Ken uw eigen dorp"+ tentoonstelling
Verzameling Plateel en andere zaken van Sierck
Buwalda.

Na de pauze: Niek Beets presenteert dia's uit de
verzameling van zijn vader, wijien Plet Beets.

*********





KUMMbLMAKK I

Voorde volgende Rommelmarktt.b.v. het restauratie-
fonds van de kerk te Broek, te houden op 29 maart a.s.,
kunt u ten alien tijde boeken (geen studieboeken) afge-
ven op het adres Laan 4. Wilt u zo vriendelijk zijn alie
andere zaken tot die datum zetf op te slaan.
Inlichtingen: Marion Spaans, tel. 403 1494.

itie********

KLEINDIER JOURNAAL

Razend snel gaat een jaar voorbij, maar gelukkig
niet zonder dat de Kleindiersportverenlging haar
jaarlijkse tentoonstelling organiseert. Voor de 7iste
keer ditmaal. Zo als gewoonlijk hopen we u op
deze bultengewone show weer met een grote
diversiteit aan dieren te bieden. Dieren die door

onze leden met zorg en Itefde zijn gefokt en
geselecteerd tot dat waarover de keurmeester zijn
fiat kan uitspreken. Immers dat is het doe! van onze
vereniging. Zo gced mogelijk het ras in stand
houden en veredelen. Er is hiervoor weer een zeer

deskundige groep keurmeesters aangetrokken en
om met jouw dier kampioen te worden op je eigen,
verenigingsten-toonstelling, is natuurlijk geweldig.
De organisatie hiervoor is al verschillende
maanden aan de gang en u zutt waarschijniijk
iemand aan de deur gehad hebben (of nog krijgen)
met lootjes t.b.v. van deze organisatie. Natuurlijk
nodigen we ook weer de leerlingen van de
"Havenrakkers" en drie klassen uit Watergang uit
voor dit gebeuren. De leerlingen van het Clussius
College uit Amsterdam-Nrd komen ook weer om
een les in rassenkennis met aanschouwelijk levend
materiaal bij te wonen. Natuurlijk komt u ook en
kunt u de openingstijden vast op de kalender
zetten. T.w.: vrijdag 13 dec. van 20-22 uur;
zaterdag 14 dec. van 10-22 uur en zondag 15 dec.
van 10-16 uur. Entree is gratis!

**********

BLOED PRIKKEN

Mocht u het nog niet weten, voor bloedprikken
kunt u terecht In de Kosterij van de kerk,
ingang Leeteinde.
Dinsdag van 9.00 - 9.30 uur
Donderdag van 9.45 -10.15 uur
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst.

********

VERLOREN

een zilveren ring, ovaal model, met opengewerkt
bloemenpatroon. tel. 403 1834, Nel van Vuure.

*******

BURGERLIJKE STAND
Wilt u geboorte - huwelijk of overlijden In de Burgerlljke Stand
van de Broeker Gemeenschap vermeld zien;
een berichtje naar Buitenweeren 17,1151 BE in Broek.
KLOKLUIDEN bij een geboorte:
Neemt u contact op met Cees Oud, tel. 403 1235, b.g.g. Joop
Bueneker, tel. 403 1314.

***«*•*•*

0
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intormatiemarkt cbronisch zieken

Evean Zorg organiseert op zaterdag 16 november van
11.00 ~ 15.00 uur een informatiemarkt speciaal voor
chronisch zieken in het gebouw van Evean Zorg, Bristol-
roodstraat 164 in Zaandam. Er zijn lezingen over o.a.
ME, Arthrose en gewrichlsklachten, Astma/COPD en
stands over diabetes, incontinentie en reuma, per-
soonsgebonden budgetten en cursussen.
Welterusten, slaapproblemen bij peuters en kleuters
Een themabijeenkomst op donderdag 28 november van
20.00 - 22.00 uur voor ouders van kinderen van 1 tot 4

jaar, die te maken hebben met slaapproblemen of hoe
slaapproblemen voorkomen kunnen worden. Aanmel-
den voor 18 november.

Stoppen met roken spreekuur.
Het is echter geen gemakkelijke klus. Vanaf mei 2002
staat de roker hier niet meer alleen voor. Evean

Ledenservlce heefl een 'Stoppen met roken spreekuur"
in, Purmerend. Hier kan onder persoonlijke b^eleiding
definitief afscheid genomen worden van de sigaret. Het
spreekuur is gratis en lidmaatschap van Evean Zorg is
niet nodig.
Borstvoeding geven met piezier een maandelijkse
thema bijeenkomst in samenwerking met de Kraamzorg.
De volgende bijeenkomsten zijn op 18 november en 16
december van 20.00 - 22.00 uur. Aanmelden bij Evean.
Dementia Themabijeenkomsten op 20 en 27 november.
De gespreksleider geeft informatle over dementie en zal
zoveel mogelijk vragen beantwoorden.
Aanmelden voor 13 november.

Fibromyalgie, geef het een piek In uw leven
Op woensdag 4 december start er een cursus voor ie-
dereen van 18 jaar en ouder met fybromyalgie.
8 wekelijkse bijeenkomsten van 19.30 - 21.30 uur.
Aanmelden voor 13 november

Voor opgave, meer informatle en/of een inschrijffbrmutier
kan telefonisch contact worden opgenomen; 0900 98 97
(€ 0,10/min 24 uur per dag 7 dagen perweek), tijdens
kantocruren 0299 39 41 95

adres; Evean. Waterlandplein 5, (Postbus 68 1141 AB)
Purmerend email: gezondheidswijzer@evean.nl.

**********

OUD PAPIER GUDERENSODS
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 een keer in
de 14 dagen. Wanneer ze bij u komen? Kijk in de
agenda van dit blad.

********

BURGERLIJKE STAND
overleden

Marie Groot, oud 97 jaar, w.v. J. van Schalk




