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==AGENDA==

13sep NUT alg. ledenvergadering !
B.B.C, aanvang competitie i

l>ciep Jeugdhuis Lee Cooper discoshow !
17-23sep Collecte Beatrixfonds |

Zlsep Plattelandsvr. Bowlingavond ;
22sep Amnesty Fietstocht tegen martelen ;
22sep Jeugdhuis Voorhaak discoshow j
23sep Touwtrek tournooi 1
25sep Rode Kruis bloedgeven te M'dam j
26sep N.C.V.B, 30-Jarig Jubileum j
28sep Jeugdhuis Vrij dansen i
29sep Plattelandsvr. Vrouw en gezondheid |
29sep Jeugdhuis Lois Ro deoshow + mech.stieri
lokt Spreekuur b en w |
5okt Jeugdhuis Kinderdisco j
6okt DUD PAPIER |
6okt Jeugdhuis Voorhaak discoshow j

llokt NUT Astrologie j
llokt Plattelandsvr. Drugs en alcoholgebr. i
l3okt Jeugdhuis Rini v.d. Lee disco ;

NOVB mw.Borst over "Jeremia" \
20okt Jeugdhuis Voorhaak discoshow I
23okt Plattelandsvr. "Show uit de 20er jarenj
26okt Jeugdhuis Vrij dansen I
27okt Jeugdhuis Roberto Jacketti and the scol
30okt Rode Kruis Bloedgeven M'dam j

s^^VOLKSDANSEN VOOR OUDEREN==

Dinsdag 18 sept, starten we met Volksdansen
in Zuiderwoude van 13*30 tot 13*00 uur in
het~Dorpshuis.
Woensdag 3 sept zijn we weer gestart in
Broek van 10.00 - 11.30 uur in het Stok-
paardje, Corn. Roelestraat. Nieuwe leden zijn
van harte welkom. Rins den Rooijen.

==:SPREEKUUR P0L1T1E== i

ledere zaterdag van 1^.00 - I6.OO uur houdt |
de politie spreekuur in haar kantoor aan hetj
Nieuwland. Hebt u vragen, kom gerust, i

==SUBS1D1ES VOOR VEREN1G1NGEN==

==RECREAT1E VOLLEYBAL==

Dinsdag 4 September zijn we weer gaan vol-
leyballen in de gymzaal van de Havenrakkers.
ledere dinsdag van 22.00 - 23*00 uur kunt
u ons daar gezellig bezig zien. Heeft u 00k
zin? Komt u dan eens kijken en meedoen, u
kunt altijd lid worden.

==:AMNESTY 1NTERNAT10NAL==

De Amnesty groepen van Purmerend, Monnicken-
dam en Broek in Waterland organiseren op
zaterdag 22 September een fie"tstocht in het
kader"van de~carapagne tegen hit martelen.
De route is als volgt; vanaf Purmerend (llu.)
naar Monnickendam (+ 11.^3u.), waar koffie
te verkrijgen is; vervolgens naar Broek
(+ 13*00 u.). Daarna, via Schouw en het pon*:
tje langs Landsmeer en Den lip naar Purmerend
terug. De hele route is + 32 km. lang.
Startplaats voor Broek: Parallelweg bij tun
nel (+ 13.00 uur). Fiets mee onder het mot
to: "Martelen is mensenwerk, maar de bestrij-
ding ervan 00k!!" Tot ziens op de 22e sept.

==PLATTELANDSVROUWEN==

Alle verenigingen die vorig jaar subsidie j
van de gemeente kregen hebben weer nieuv/e j
aanvraagformulieren voor I983 gekregen. j
1. Verenigingen die niet eerder subsidie ;
kregen, maar daar nu wel voor in aanmerking |
denken te komen, kunnen alsnog een formu- |
lier op het gemeentehuis ophalen. !
2. Als uiterste inlever-datum was 1 septem- I
ber j.l. gesteld. Omdat veel verenigingen dej
formulieren niet op tijd klaar konden krijgenj
is de termijn van inlevering verlengd tot j
18 September a.s. j

cursussen

Politieke vorming: Deze cursus is reeds vol-
geboekt7''Maar~raochten er onder u zijn die
deze curusus 00k willen volgen, dan komt er
een tweede gelegenheid. Aanvang van deze
curusus: 20 sept., 13.30 uur in de Bolder
te Monnickendam.

Handwerken: Deze cursus staat weer onder lei-
ding^van'raw. Tiny de Vries-Schoehuys. Na
overleg wil zij wit/sneewerk (Hardanger)
gaan doen.
Poppen maken: Bij voldoende deelname gaat
deze cursus door.

Broodbakken: De heer Gutter uit Monnickendam

wil ons leren hoe we brood moeten bakken.
z. o. z.

==T0UWTREKT0URN001==

Zondag 23 sept, om 11.00 uur een touwtrek- !
tournooi met Bonds- en Kermisploegen bij heti
Jeugdhuis. |




