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AGENDA
1Snoy Bibliotheek + Are6pagus: Nederiand jeest
13novBibliotheek +Arebpagus; EilrnTwee vrouwen ,
14gov Broekerhaven: Sjoelen .
Iliv AlzheimerNederiand; Bezorgd over vergeten
19nov Arebpagus: God en wiskunde
20riov OUD PAPIER Sot)?; Zuidzijde
20nov ArebpagM^yinci^^^^^ ^^ogh ,
2dnov N Ut: Dfelihiwentie In^
21 nov Broekerhaven Welfare kienen

22novSinterklaasintocht . , ^
23nov Arebpai^u?: Spintuele ,sta^<1?wandellhg
25nov. ZuiderWoud^e Ayppd
27nov6u!5' P'APll£R Soosi'l^ob^^^ / / .
27noy Brpekerhavp.p.Sam^ri .
28nov ^rdekeitiaven'kraveni^l '̂sen^^^ .,
29nov OyD^APfEpHavenrakkers
29nov Afybpigus: Kees vah de Zwaard
29noy SDOB Prijsklayerjassen
29nDy Br6ekerKefk;;yu
30noy Broekerhaven:' fplhebtuitvpering Zuiden/voude
3dn6yArebpapus:
4dec pub PAPIER SPP?:^Didzijde
5dgc Brpekerhayeh: sairien koersballen
'ic ZuidetwoUder kerk KPffieconcert

8dec 1Nut: Adventskrans maken
lOdec Passage Adveritsyfering
11dee OUD PAPIeR Sbois: Noordzijde
12dec Broekerhaven: Sjoelen
12t/m14dec KleindiersportTento6nStelling in de Gymzaal
13dec broeker kerk Hobbybeurs
13/14decAtelier Elly Koot: Kirideren schilderen voor Unicef
17dec Broeker Kerk: Sarnen zirtgen rond de Kerst
18dec OUD PAPIER Sook Zuidzijde
19deP Broekerhaven KerStdiner
20dec Klayerjasvereniging: Kerstdrive met mooie prijzen
21dec Gemengd Koor Kerstconcert
26dec Broekerhaven: geen activiteiteh
31dec Broekerhaven: Gudejaarskien met oliebollen

2jan BrodkPrhaven: Nieuwjaarsreceptie

HOBBYISTEN GEZOCHT
Hobbyisten gezocht voor de Hobbybeurs op 13 december
2008 in de Kerk. Zijn er nog Hobbyisten in de omtrek die mis-
sdhlen eeri kraaiilpje willen huren,
Neem dan contact op met Nel Arends tel:4033d96 voor verde-
re informatie.

SINTERKLAASINTOCHT

pp zat^erdag'22 novemberzalSintNipplaaspok in Wa-
terlandi weer bezoeken. 's Morgehs drnl 40:30uur zal hij met
zijnsfoombootaanmerep bijdeEifendweg.^,
Deburgemeester vanWatedand, de'heer Jongrhans, zalde
Sintna hptaan wai stappen welkdhf^ heten op een podium op
de hoek Eilandweg - Corn. Rpeiestraat
De^int vertrekt daarna. uiteraard begeleid door zijn Pieten en
Muziek- en tamboercorps Olympia - Qpn Brb naar Het Broe-
ker Huis. Vanaf ±11.3b uur zijn dekiride/en .vae Broek en Zuir
derwoude'wielkorr) in HetBrpfekbr Huis. Paaf'kunnen ze bij de
Sintop bezoek gaan om heiiialvast metzijaaaostaande ver-
jaardag te ifeliciteren. Tekeningen, gedichten en liedjes zijn
zeerwelkom.

Zodra Sint en Pieten in Het Broeker Huis zijn aangekomen
gaan de deuren ook voor het publiek open. U kunt in de Grote
zaal droog en warm wachten tot Sint ziciicopgefrist heeft.

Uiteraard zijn er cactebutjds vooralle kinderen die
Sinfetlciaas bezoeken.

I' '

BIBLIOTHEEK VVATERL^ND^iREOP^^
Nederiand Leest! Leest u ook mbe?

Donderdag 13 november 20.00 uur tutherse kerk
Tweevrouwen' van Harry Mullsch

Ebn keer per jaar pakt de bibliotheek uit. ElkeJiefhebber mag
een boek van betekenis in de literatuur gratis mee nemen.
Voorwaarde: ga dat boek dan ook lezen en praat er eens met
anderen over. Nu is 'Twee vrouwen' van Harry Mulisch aan de
beurt. ineen opiage vanrneerdan een miljoen is hetverspreid
in alle bibliotheken en dys. ook in Wateriandc De bedoeling:
lees en kom pp |3 november meepraten in Areopagus.
Hans van den Bergh, emeritus hoogleraar cultuurwetenschap-
pen en literatuurcriticus, geeft een inleidingop het boek en
daama is het de beurt aan de opiettende lezers. Wat vinden ze
er van? Is het een. mooi boek of juist niet? En waarom? Maisa
van derKolk bezingt (dnehoeks)verhoudingen in alleriei cultu-
ren. Leerlingen van het Berhard NieuwentiJtcoHege geven
hun commentaar De avond sluit om 21.50 uur. Voor de lief-
hebbers voigt dan nog de film.

FILM: TWEE VROUWEN
Film van George Sluizer met Bibi Andersson, Sandrine Dumas,
Antony Perkins. In de late avondvoorstelling de film n.a.v. het
boek. De gescheiden Laura (Andersson) knoopt een relatie
aan met de veel jongere Sylvia (Dumas), tot verbazing van
haar ex-man Alfred (Perkins). Wanneer Laura ontdekt dat Syl
via ook met Alfred aanpapt komt van alles op gang. Sluizer
verplaatst de roman naar het Engelse taalgebied vanwege de
markt en om met zijn favoriete acteurs te werken. En wat doet
de regisseur met het boek van Mulisch?





'T NUT

Delinkwentie en Samenlevlng.
Donderdag 20 november om 20.00 uur in Met Broeker Huis.
Ex-gedetineerden geven voorlichting - ais ervaringsdeskundi-
ge bij ultstek- over wat gevangenschap, maar vooral het ieven
daarna met een mens doet.

De organlsatie Delinkwentie en Samenlevlng heeft ex-
gedetineerden die over hun eigen ervaring vertellen.

Toegang leden gratis; niet-leden: € 3.50.

BEZORGDHEID OVER VERGETEN

Denkt u ook wel eens: "Wat wilde ik nou eigenlijk gaan doen?"
Herkent u dit; wisselende stemmingen? "angstig worden om-
dat u {of uw partner) niet begrijpt wat er gebeurt"?"

VERGEETACHTIG OF DEMENT

Is het thema waarover het team Cock Willemse en Marijke
Lichtenauer van Alzheimer Nederland - Zaanstreek Water-

land, met u van gedachten wil wisselen.
Op Woensdagavond 19 november bent u van harte welkom
in het Broeker Huis. Aanvang:19.30 uur.
De avond wordt uiteriijk half tien afgesioten. U hoeft zich niet
aan te melden, erzijn geen kosten aan verbonden.

EXPOSITIE ATELIER ELLY KOOT

8 november t/m 7 december

Exposltle Mieke Werners, textielkunstenaar en
Eliy Koot, schiiderijen

"Tijdens de Kunstroute in Broek in Waterland (mei 2008)
merkte Mieke dat zlj fans heeft: mensen die haar al jaren vol-
gen. Zlj vertellen bijvoorbeeld hoe ze schrokken van haar grote
witte beelden in de Doopsgezlnde Kerk In Monnickendam. Of
hoe stil ze werden bij het zien van de vissen uit de serie "de
dagen duren". Mieke is hier trots op. Het geeft redenen om
door te gaan met werken." Tijdens deze expositle zullen vllten
sjaals en klein werk als haar hondjes uit de serle "takes" te
zien zijn. Daamaast gevilte tassen, onderdeel van haar project
"huiden", gel'nsplreerd op de leren tassen die vroeger van ech-
te dieren werden gemaakt en nu van textiel. Koppen en poten
zijn in detail uitgewerkt. Behalve eerder gemaakt werk laat zij
tijdens deze tentoonstelling ook zien waar ze op dit moment
mee bezig is: ni. twee portretten van een man en een vrouw.
Dit werk Is de start van een nieuwe serie:" van oude men-

sen ". Grote doeken waar oude mensen levensgroot op te
zien zijn. Info: www.textielkunstenaar.nl
Openingstijden: Zaterdag en Zondag 13.00-17.00 uur, via af-
^^ak of bij aanwezigheid. Atelier/Galerie Elly Koot
Ev.^ndweg 5a, 1151 BZ Broek in Waterland-zuid
Tel; 020-403 1993 www.atelierellvkoot.ni

EEN ZOEN VAN MISS URK

Toneelvereniging "Zuiderwoude" voert op zaterdag 22 en zon
dag 23 november a.s. het blijspel in 3 bedrijven van Max
Andrea op getiteld

"Een zoen van Miss Urk"

Rijke tante Aleida van de familie Knikker is van plan haar fami
ne restaurant aan een van haar familleleden te schenken.

Om indruk op haar te maken worden de lijzige zoon en kippige
dochter van de familie omgevormd tot respectivetljk gewichthef
kampioen en schoonheidskoningin Miss Urk.
Dit leidt tot hilarische tafereien.
Wanneer: zaterdag 22 november om 20.00 uur en zondag 23
november om 14.00 uur.

Waar: Dorpshuis Zuiderwoude Dorpsstraat 41 Zuiderwoude.
Mocht U beide data verhinderd zijn : op zondag 30 november
om 14.00 uur vindt er nog een opvoering plaats in Broekerha-
ven te Broek in Waterland. Kosten: € 3,50
Op zaterdagavond is er na afloop muziek met Disco Sky Light
m.m.v. D.J.'s Peter Hoeve en Gerko Oskam.

Kaart verkoop aan de zaal. Entree € 5,00 (tot 12 jaar € 2,50)

KLAVERJASSEN bij SDOB
Zaterdag 29 november kan er weer geklaverjast worden In de
voetbalkantine. Er zijn mooie prijzen te winnen. Opgeven bij:
Cor Meister; 020 403 1204 en Klaas Veen: 020 403 1408.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

'T NUT En DE KERST

't NUT organiseert op maandag 8 december vanaf 19.30 uur
In Het Broeker Huis een cursus met als onderwerp HET MA
KEN VAN EEN ADVENTSKRANS. Op een krans als basis
komen 4 waxinegiaasjes. Met mos en verschillende groen-
soorten wordt de krans aangekleed met zwammen, kerstbal-
len, kaneelstokjes, sinaasappel, dennenappels en ander deco-
ratie mateiiaal. Deze cursus staat o.l.v. Alle Sluls, bekend van
de workshops CREATIEF OP VEEN.
Kosten: leden € 17,50, niet-leden € 20.- incl. een kopje koffie
en materlaal. V66r dinsdag 18 november kunt u zich opge
ven bij Lidia Swart, Tel. 403 1585 of Lies Dobber, Tel. 403
1513. Het is geen probleem als er mensen zijn, die willen ko
men en afhankelijk zijn van vervoer. Even melden bij het op
geven en u wordt gehaald en gebracht.

VOLLEYBALGROEP

De Volleybalgroep is naarstig op zoek naar nieuwe spejers.
Door blessures Is het bestand aardig ultgedund.
We spelen gemengd, zowel in leeftijd als geslacht. Melsjes en
jongens, mannen en vrouwen van 15 - ± 70 jaar kom eens de
sfeer proeven op vrijdag van 19.30 - 21.00 uur in de Gymzaal
van de Havenrakkers aan het Nieuwiand. Info: Atsie Drijver,
403 1201 en atsiedrijver@zonnet.nl.
Geen volleybal op vrijdag 12 december i.v.m. Kleindiersport.

GEVONDEN

een metaalkleurige kruk op de oprit Nieuwiand naar de N247,
te bevragen bij Fred Verhoeg, tel. 403 3136.
Wie mist een legergroen kinderfietsje, te bevragen bij jan van
Zaanen, Wagengouw 118.

KERSTBOMENVERKOOP

Er is geen losse kerstbomenverkoop bij Kebomeubel.
U kunt wel bomen bestelien, deze bomen worden bij thuis af-
geleverd. Veel mensen hebben afgelopen jaren naar tevre-
denheid van deze service gebruik gemaakt. U kunt nog bestel
ien tot 10 november op tel. 020 403 3110 of 06 12960429.

SDOB uitgelote obligaties 2008 .
80-88-163-173-178-232-275-295-297-348-411-425-451-464-

478483493-503-504-513-537-549-554-576-612-615-627-
703-736-746-757-766-767-786-795-854-856-906-934-1036-
1072-1165-1167-1068-1172-1176-1177.

U kunt de uitgelote obligaties verzilveren bijde penningmees-
tervan de voetbalvereniging SDOB: Cor Meister, Hage Weer
21, tel. 403 1204.

SPOORLOOS

Op 21 oktober 14:35 is er door DPD een pakketje geprobeerd
af te leveren op mijn adres Heems Weer 19 1151ET Broek in
Waterland. Omdat Ik niet thuis was heeft, naar het schijnt, een
van de buren het pakketje in ontvangst genomen. Er is gete-
kend door R.Bakker. Helaas Is het pakkelje spoorloos want
niemand van de buren heeft lets ontvangen en niemand die R.
Bakker heet. Vandaar de oproep of een ieder die weet wie R.
Bakker is of iemand die het pakketje heeft ontvangen dit als
nog afte geven aan;
Stella Barbierl Heems Weer 19 BiW. 020-3319307

BLOEMEN

EIke woensdagochtend vind u de mooiste bioemen op de
markt van Broek! www.nummervijf.com




