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==AGENDA==

Comm# Verkeer, 20,00 uur, De Erven
Ver. Oud Zuiderwoude, jaarvergadering
NUT Cabaret len van Duinhoven
Plattelandsvr. "Lopend Vuur"
P.v.d.A. Vrouwendag

-5nov Coliecte Ned, Brandwondenst.
OUD PAPIER

Spreekuur B en W
Plattelandsvr, Themaochtend
Sint Maarten

Dansavond met Redt Band + 3~ni6i Band
P.V.d.A. Jaarverg. 20.00 u.Broekerhuis
NOVB "Donorschap en medische ethiek".
Sinterklaasintocht
Plattelandsvr, Lezing Patientenraad
Spreekuur B en W
OUD PAPIER

N.G.V.B. Adventsviering
Plattelandsvr, Kerstavond

==PLATTELANDSVROUVi/EN==

26 oktober a,s, is er een gezaranelijke avond
van de vrouv/enverenigingen uit Monnickendam,
De groep "Lopend Vuur" brengt een programme
getiteld: »*Strikt Persoonlijk". Het is in
het Verenigingsgebouw te Monnickendam en het
begint om 20#00 uur.

==SUYDERWOU'S HISTORIE==

De vereniging Oud Zuiderwoude zal zijn jaar
vergadering houden op vrijdag 20 oktober
1989 om 20.00 uur in het dorpshuis te Zuider
woude. In de psiuze zal er weer een foto-ten-
toonstelling worden gehouden, Hierna een
lezing van de heer Pannekeet, met als onder-
werp: " De West-fries en zijn taal", leder-
een is welkom op deze avond.

==COLLEGTE NIERSTIGHTING==

De coliecte van de nierstichting heeft in
Uitdam f 152,10 opgebracht, Alle gevers
vriendelijk dank.

=:=VENTVERGUNNING (rectificatie)==
Als mensen U aan de deur iets te koop aan-
bieden en u vertrouwt het niet dan kunt u
vragen of die persoon een ventvergunning
heeft, lemand die iets aan de deur wil ver-
kopen heeft altijd een ventgergunning nodig.
U heeft het recht daar cm. te vragen, Geen
vergunning, geen zuivere koffie.

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

Postgiro 17 85 66

==EXPOSITIE BROEKERHUIS==

Van 7 oktober tot lb november exposeren
Titiana Lof en Adriana Mud in het Broeker-
huis. Van Titiana hangen er houtskoolpor-
tretten van 5 onbekende grootheden, gemaakt
tussen 1980 en 1985i veelal aan de Amster-
damse acaderaie voor beeldende vorming, waar
zij toendertijd studente was,
Adriana Mud-Dejevjj exposeert aquarellen en
gouachesi Schilderen is haar grootste hobby,
Oorspronkelijk voornamelijk stillevens in
aqua'rel maar de laatste tijd vooral 00k land-
schappen. Dit jaar maakte zij t^jdens de va.
kantie in lerland vele schetsjes waarvan er
een aantal uitgewerkt tot schilderijen nu te
zien zijn in het Broekerhuis. Dit varieert
van een wrak op de rotsen bij Slea ^^ead tot
een romantische avond boven de Glifden Bay,
Daarnaast zijn er enkele stillevens in aqua-
rel te zien.

==GRAAFWERKZAAMHEDEN==
Helaas zal de P.T.T* binnenkort kabelwerk-
zaamheden moeten verrichten in de Corn,
Roelestraat, Het is erg jammer, dat dit zo
kort na het herstraten wordt gedaan, terwijl
men ruim van te voren van de voorgenomen
reconstronstructie in kennis was gesteld,
Desgevraagd heeft de P.T.T, meegedeeld, dat
de nodige kabelwerken ook voor hen een on-
voorzien karakter hadden, De P.T.T. schrijft
"als gevolg van het snel toenemende aantal
telefoonaanvragen, waaronder een aantal t.b.
V, het bejaardentehuis en het feit dat er
momenteel reeds wachtenden zijn, dient op
korte termijn de voeding van de kabelverdele
in de G,Roelestraat uitgebreid te worden"*

==:BURG5RLIJKE STAND==

geboren

Eva Yvonne d,v, B.G. Seijs en
Y.M. Hommen

overleden

Dol, Trijntje, oud 72 jaar, w.v, W, Buijs

BIBLIOTHEEK
openingstijden

Maandag 15.30-16,30 en 19.00-20.30 uur
Dinsdag 13,30-1^,00 uur
Donderdag 15,30-16,30 en 19#00w20.30 uur
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