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==AGENDA==
Amnesty M'dam platen-enboekenmarkt
Sint Maarten

Vrouwenr.W*land-0 "Vr.en mod.techn."
IJsclub Alg. ledenvergadering
Groene Kruis ledenvergadering
PvdA jaarvergadering Broeker huis
Welfare Verkoop Greene Kruisgebouw
IJsclub naar Jaap Edenbaan
CUD PAPIER
NUT Anke Lankreyer
Jeugddienst Zuiderwoude
VVD fraktieverg.20.30 u.Gemeentehuis
NCVB "Bejaardenzorg"
PvdA fraktieverg•20.OOu•Gemeentehuis
Havenrakkers toneel kinderen
Havenrakkers toneel belangstellenden
SinterJ^laasintocht
Plattelandsvr. "Psychotherapie"
Voorhaak Kinderdisco
Voorhaak Ren§ Shuman + Voorhaak disco
NCVB Kerstavond

OUD PAPIER
NUT Pieter Zee

Plattelandsvrouwen Kerstviering
Klaverjasver. Koppeldrive
Volkskerstzangdienst Zuiderwoude
Volkskerstzangdienst Uitdam

"7

==OUD PAPIER==
Zaterdag 13 nov. wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Om
9?30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het
andere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
begonnen. Wilt U het papier in does, zak of
gped gebonden tijdig buiten zetten? Ook vodv
den worden meegenomen. BiJ voorbaat dank.

• ==SPORT SPREEKUUR=:=
Ipdere maandagavond van 19.30 - 20.30 uur is
or een sportspreekuur in de Fysiotherapie-
praktijk van Rob de Baat, Nieuwland 21, tel.
3389* De bedoeling is om sportadviezen te
gpven en voor een stuk belssure preventie te
zprgen, zodat de sport(st)er veiliger, doel—
matiger en met plezier zijn/haar sport kan
beoefenen. Voorlopig zijn deze adviezen
gratis.

•^edactie adres mededelingenblad:
Mevr. A. Srijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==:TONEEL HAVENRAKKERS==
Op vrijdagavond 21 nov. a.s. om 20.30 uur
wordt in "De Voorhaak" voor ouders en be
langstellenden het toneelstuk "Het gestolen
zegel" opgevoerd door leerkrachten en ouders
van de basisschool "De Havenrakkers". Kaar-
ten A f 3.00 vanaf 10 november verkrijgbaar
bij: fara. Kingma, Hage Weer 3, tel. 131?
fam. Swart, Nieuwland 8, tel. I583 of op
school.

==VAKANTIEBONNEN==
Inlevering R.B.S. - schilders. Woensdag-
avond 12 nov. I986 tussen I9.OO en 21.00 uur

P.Kooyman, de Vennen 13

==JEUGDHUIS DE VOORHAAK==
Komend weekend 7 en 8 november gesloten.
Zaterdag 13 november DISCO^TIGG , aanvang:
21.00 uur. Entree f 37-7''ieden"*/ 3.-
Voor het eerst in "De Voorhaak" deze Volen-
damse discotheek. Ze hebben op de avond van
het jubileumconcert van BZN het voorprogram-
ma verzorgd.Een groot publiek zijn ze dus
wel gewend.

==AMNESTY INTERNATIONAL==
Op 8 november organiseert Amnesty een boeken-
en platenmarkt in de Bolder te Monnickendam.
Van 11.00 -v.13.00 uur vindt de verkoop van
2e handsboeken en platen plaats. Direkt daar-
na veilt Nico Scheepmaker bijzondere boeken
en zal ook de theatergroep Purmerend een op-
treden verzorgen. De opbrengst van deze dag
komt geheel ten goede van het werk van Am
nesty International. Amnesty Broek: 1^91,
Monnickendam: 02993 - 2108.

==SIRENE== =="==
ledere eerste maandag van de maand gaat de
sirene op het gymlokaal om 11.30 uur.

==N.C.V.B.== =====
19 november spreekt de heer 0.Kalis over
Bejaardenzorgo De directaur van het bejaarden
huis "Broekerhaven" wil deze avond vertellen
over het "Wel en wee" in de bejaardenzorg.

==TAFELTENNISSEN== ====
J-edere woensdagavond recreatief tafeltennis-
sen bij Sparta van 20.00 tot 22.00 uur in het
Gymlokaal o.b.s. Inlichtingen: 3191 ======





#s =eiKS.V.SPARTA==
Op 25 oktober j«l. moesten de selektie ineis* i
jes van Sparta wedstrijdturnen in Purmerland j
3ij hebben daar goed hun best gedaan en be-
reikten een priraa plaats, De meisjes van 8- i
10 jaar werden van de 7 ploegen 2e en if-e.De |
raeisjes van 10-12 jaar werden eveneens 2e en j
de meisjes van 12 jaar e.o werden zelfs le. j
Iris Blufpand, Liza ^^eurs en Mirriara GuljS :
werden individueel 00k eerste en Ellen Kwak j
ward derdeo De volgende wedstrijd is op I3 '
december a.So in de gyrazaal van Ilpenstein !
in Ilpendam. j

==VPOUWENRAAD WATERLAND-OOST== !
Dinsdag 11 november een themaochtend, aan- j
vang 9,30 uur in het Weeshuis, Wezenland I6,1
Munnickendam. Kosten f 2.-. Het thema is: !

"Vrouwen^en moderne techniek" j
Mevr. B. Vpiesema, desicundige op het gebied I
van automatisering, koint ons in duidelijke j
taal vertellen, welke plaats de computer in j
ons leven inneemt of in gaat nemen. !

ledereen is welkomiI! j
Cnrsussen Vrouw en economie De bedoeling van|
deze cureus is de vrouw economische basis j
b^^ippen bijbrengen waardoor ze in staat is i
omr - met meer begrip de krant te lezen; [
- uitspraken van politici te beoordelen; I
- met meer kennis van zaken ora te gaan met 1
instanties als, bank, verzekeringsmaatschap-{
pij en belastingdienst• De cursus bestaat
uit 3 bijeenkomsten van elk 2i uur. De kos- i
ten bedragen 1 13»- voor de gehele cursus. j
Vrouw en bestuur start dinsdagochtend I8 nov
in Monnickendam. Om meer inzicht te krijgen |
hoe te funktioneren in een bestuur organi- I
seert de V^rouwenraad een cursus v/aarin: !
- de werkzaaraheden van een bestuur worden |
besproken; - aandacht wordt besteed aan goed!
(en anders) besturenj —drempelvrees wordt j
weggenomen. De cursus omvat 10 bijeenkomsten

Op woensdag 19november a.s. bent u welkom opI
de fraktiekoraraissie bijeenkomst van de PvdA j
afd. Broek in Waterland. Plaats: Gemeente- |
huis. Aanvang: 20.00 uur precies. Op de a- i
,7;enda staat o.ra.: raadsagenda, voorbereiding!
op de begroting I987, aktueel nieuws.

==BEREIKBAARHEID POLITIE==: '
Sinds kort is er een doorschakelsysteem ge-
plaatst op het telefoonnummer van de poli-
tie, nuramer 129^• Dit houdt in dat de bin-
nenkomende telefoongesprekken automatisch
worden doorgeschakeld naar het groepsbureau
te Monnickendam of naar de centrale meld-
kamer, wanneer het postbureau aan het Nieuw
land niet bezet is. Het groepsbureau en de
meldkamer staan mobilofonisch in contact
met de in de regio rijdende politieauto»s.
Mocht U de politie nodig hebben kunt u 2k
uur per dag het nuinmer 129^ draaien.

Verder houdt de politie iedere zaterdag-
middag tussen 1^.00 en 16.OO uur spreekuur
in het postbureau aan het Nieuwland 37.

gevonden voorwerpen

- een groene kano, met opschrift Sioux
Brew I

- een sleutel, merk Lips, nr. 12314
- twee sleutels aan ring, resp. een zgn.

loper en een sleutel merk Borkey.

verloren voorwerpen

- een heren horloge, merk Seiko, plat
model met raetalen band

- een groene damesfiets met 2 kinderzitjes
voorzien van postcode II3I EK 12

==VERLEENDE VERGUNNINGEN==
B en W hebben een bouwvergunning verleend
- aan fam. Meinema voor het bouwen van een

aanbouw op het adres Oosteinde 4l,
- aan B. Geel voor het bouwen van een bij-

keuken op het adres Laan 12.
Omtrent het maken van bezwaar wendt u zich
tot afd. Alg. Zaken, Kerkplein 6.

==SINT MAARTEN==
Dinsdag 11 november vieren we weer Sint
Maarteha De kinderen (tot + 13 jaar) koraen

, " 1 dan tussen I8.OO en 20.00 uur langs de
"Jeuren. Ze dragen een lampion en zingenle curnus. Aanmelden: I636. | ^e hier onder vermelde liedjL( er

2Xon bestemd voor alle vrou- , zijn nog meer liedjes). Het is de bedoeling
we_^van de aangesloten verenigingen. I dat Uze daarna wat snoep, fruit of iets

.rj., 1 'iei'gelijks geeft.
, —J—' , *i;^Sinter Maarten had een koeop 13 november a.s, houdt de PvdA haar jaar-l Bracht hem naar de slager toe

vergadering in het Broekerhuis, aanvang | was hij vet of was hij raager
voIkL'"'"' ®®^^°Sstellenden zijn van harte j Hij moest tooh maar naar de slageri .

Sint Martinus bisschop
Roera van alle landen

Dat wij hier met lichtjes lopen
Is voor ons geen schande
Rommelpot is overal
Paarden en koeien staan op stal
Vette varkens in het hok

==:S INTERKLAAS IN TO GHT== | Centje voor de rommelpot
Op 22 november a.s. zal Sinterklaas 00k |/J Sinter Sinter Maarten
uroe in Waterland weer bezoeken. We hapen j De kalveren dragen staarten
hem om + 10.30 uur op de Eilandweg te kunneni De koeien dragen horens
begroeten. Daarna vertrekt Sint te paard, | De kerken dragen torens
vocraf gegaan door het Fanfarecorps "Zuider- De torens dragen klokken
woude" naar het gemeentehuis. De burgemees- i De meisjes dragen rokken
ter heet Sint daar welkom om + 11.00 uur. I De jongens dragen broeken
Van 11.30 - 12.13 uur kunnen de kinderen | Oude wijven schorteldoeken
Sint in het Broeker Huis begroeten. ( Hier woont een rijk man
~ ===:= j Die veel geven kan

I Zalig zal hij sterven
! Honderduizend erven
j Honderduizend lichtjes aan
i Daar komt Sinter Maarten aan


