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VTTTJAM OTDERWOUD

BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STIGHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP" . ,

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579 .

==AGENDA==

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Ppstgiro 17 85,66

—==OED-PAPIER==-

3~8okt.Collecte Dierenbescherming iZaterdag 8 okt. wordt er, weer OUD PAPIER op-
7okt Onder de'Pannon huisjes maken kleuters! o.b.s. de Haveri'rakkers.• Om 9-30
Bokt OUD PAPIER dejans

8okt-12nov Broekerhuis tent.F,v..d.Ley+" A-Ou-
10-l6ok"t Collecte Geestelijk Gehandicapten
llokt Bejaardenaoos Jaarvergadering ' '
llokt Onder de Pannen dia'a over oude school
llokt Plattelandsvr. Modeshow
12okt N.C.V.B. Ikonen
12okt Bibliotheek Kinderboekenweekfeestmidd.
13okt Jeugdhuis Discotheek TAB-sound
l8okt Plattelandsvr. Thema "V.I.D.O."
19okt Onder de Pannen videomiddag kinderen
21okt Oud Zuiderwoude Jaarvergadering
23okt Onder de Pannen Puzzeltocht
27okt PlattelandsvrCabaret Lex Wiertz
28okt Jeugdhuis Mini Playback show
29okt Jeugdhuis • VriJ dansen
31okt-6nov Collects'Brandwondenstichting

Inov Plattelandsvr, De vrouw en de' kujist
^nov N.H.Kerk Zuiderwoude Bazar
3nov KlaverJ asyer. Koppeldriye,..
3nov NUT Cabaret "Morsige Types"
7~12nov Collecte Nat, Jeugdf'onds
7nov. Spreekuur B en W

llnov Sint Maarten
iZnov OUD PAPIER

uur heginnen we op de Eilandweg. In het ande-
re deei-'van het dorp wordt ora 10.00 uur be-
gonnen. Wilt U het papier, in doos,zak 6'f 'gbed
gebonden tijdig buiten.zetten? Ook vodden :
worden raeegenomen. Bij voorbaat dank!! '. .

.=^BIBLIOTHEEK^="

^9®^sdag_^12_okt^_Kind5rboeken*MJcfgefltQiiddag
Alle kinderen van k t/m 12 Jaar zijn van har-
te welkom in de bibliotheek vanaf- 1^.00 uur.-
Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 3 duurt
het tot + 15.00 uur. We zouden het prettig
vinden als U dan uw kind weer komt halen.
Voor de kinderen van groep ^ t/ra 8 is het om
ongeveer I6.OO uur afgelopen. Wat we gaan
doen iseen verrassing.

^^JEUGDHUIS "DE VOORHAAE"^^
Zaterdag 15 oktober FEESTAVOND met discotheek

iTAB-SOUND Deze avond organiseert de Monnickej
damse discotheek TAB-SOUND"een groots instuif

jfeest. ledereen is welkom vanaf 21^00 uur en
Ide entree is slechts 3 gulden. Dus tot ziens!!
! . . . -
jDe mini-playback^ow wordt een week later'ge-

12nov Onder de ,Pannen verkie.Zji'rins Carnaval | gepland was, nl. op '
l^-20nov Coilec'te ^Q^ds 1^® eerste kandidaten hebben zich al''aangemeld,

raaar er.kunnen.nog "artiesten" biJ. Dus ieder-
een tot 1^ Jaar kan zich aanraelden biJ* A.Vos
Zuideinde 8a, tel. 1578 of J.MeiJ, Noordmeer-
weg 8, tel. 3113.

l6nov N.C.V.B. Ziekenhuispredikant
17nov•Havenrakkers Schooltoneel
17nov Onder de Pannen Priksleeen raaken '
l8nov Havenrakkers Schooltoneel
19nov Sinterklaasintocht
23nov Onder de Pannen very.peens. Kersfeest
2^nov Onder de Pannen very.Priksleeen maken

Monnickendam. Aanvang; uur.

^=N.C.V.B.==
12 oktober spreekt de heer D.M.Zwanink over
"Ikonen", Ikonen, de religieuze beeltenis- |
sen biJ uitstek'van het oosterse Christendom,!
ziJn ontstaan in die gebieden waar de ortho-1'^^® heeft ons katje gezien. Sinds vrijdag 30
doxe kerken het Christendom gepredikt hebbenJ®®^^* zoek. HiJ is grijs gestreept,heeft
===:= ===4^ rode pootjes en een rood puntje aan ziJn

[staart. Gaarne contact opnemen met Anja Dobbe:
I==== of Ren4 Spaan, tel. 3^00. ====

==OUD-ZUIDERWOUDE==
|De, vereniging "Oud-Zuiderwoude" lioudt op vrij-
Idag. 21 .okt. '88 om 20..00 uur haar jaarverga-

, --PBATTELANDSYROUlfVEN^^ ^dering in het Dorpshuis .te Zuiderwoude. Teven.
frrraa Voogel,M'dam, ver- |is,. er die avond weer een fpto tentoonstellingzorg een mo eshow in.^haar- winke.l .om .20.00,. u-lLeden en ook niet. leden hebben gratis toegang

dinsdag l3okt, Themamiddag met als onderwerp de pauze,-zal de heer J. Groot uit Monnick-
V.I.D.O. of Vrouwen .in de .overgang. Mw.SwartJ®^^^^ lezing verzorgen over ziJn onderzo'ek
zal deze middag verzorgen. Geref .Kerk" te ]naa.r familie_ naraen in Waterland. Het belooft

een zeer. interessante- avond te worden.

=.=WEGGE-LC)PEN - VLOGEN
Sinds 20 September is onze groene.parkiet
weg. Zuideinde 17,a, tel. 3.193. . . , •




