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==:NAJAARSSCHOUW 1990==

Op 18 oktober a.s. zal de jaarlijkse schouw
plaatsvinden van het Waterschap de Waterlan-
den. Wij schouwmeesters verzoeken U vriende-
lijk de sloten te schoneu en op diepte te
brengen, de walkanten af te steken en op te
halen, overhangende takken te verwijderen.

==BILJARTVER. "DE ZOLDER"==
Een nieuw seizoen, een nieuwe uitdagingl
Bent u geinteresseerd in een gezellig en uit
dagend spelletje op het groene laken, aarzel
niet en kora gerust langs. Onze vaste competi-
tie-avond is op donderdag vanaf 19«30 uur in.
het Broekerhuis. Naast de eigen corapetitie
spelen we wedstrijden tegen enkele clubs uit
de omgeving en is het mogelijk deel te nemen
aan het Waterlandtoernooi. Indien nodig gaan
we ook op dinsdagavond in corapetitieverband
spelen. Zo komt elk lid voldoende aan zijn
trekken. Tot ziens, de tafel is gedekt, we
hopen dat u trek heeft. Voor inlichtingen
kunt u terecht bij: H. Koster, tel. 1539?
J. de Rooy, tel. 1^89 of K.v.Eekelen, 1790.

==BIBLIOTHEEK==

Woensdag 10 oktober begint de kinderboeken-
week. Ook de Broeker Bibliotheek schenkt er
aandacht aan. 8, 9 en 10 oktober komen de
kinderen van de basisschool de Havenrakkers
op bezoek. De bekroonde boeken liggen dan
uitgestald en je mag ze vanaf 11 oktober le-
nen. Woensdag 10 oktober Kinderboekenweek-

van 1^.00 - + I6.OO uur in de
bibliotheek. Wat we gaan~doen? Dat is een
verrassing.

Publieksprij8^1990. De Publieksprijs 1990
is^voor^buitenlandse schrijvers. Kruis uw
favoriete schrijver aan, b.v. Konsalik —
Auel - Kosinski - Cookson - Forsyth, in to-
taal zijn er 12 genomineerde schrijvers. Zit
uw lieveling daar niet bij, dan mag u zijn/
haar naam zelf op het deelname formulier in-
vullen. T.e.ra. 20 oktober kunt u de formu
lieren tijdens de openingsuren van de biblio
theek invullen, De openingsuren zijn:
maandag 13.30-16.30 en 19.00-20.30 uur
dinsdag 13.30-1^.00 uur
donderdagl5.30-16.30 en 19.00-20.30 uur

Leeteinde I6 (achterom)

==AGENDA== i
" t

20sep Plattelandsvr0 Marker Kiederdracht \
22sep CUD PAPIER !
22sep-27okt Exp.Broekerhuis H.Hoogland ;
24-30sep Collecte Nierstichting j
30sep Koeperman Gemengde Paren Toernooi i
lokt Spreekuur B en W i
8-1^ okt Collecte Geestelijke Gehandicapteni

lOokt Bibliotheek Kinderboekenweekfeest i
lOokt N.C.V.B. Osteoperose j
13okt Klaverjasver. Vrije Koppeldrive I
17okt Plattelandsvr. Het sterke geslacht i
iBokt Waterschap: Najaarsschouw j
26okt Suiderwou's Historie jaarverg.20.00 u.j
27okt Fanfare Zuiderwoude jubileumconcert |
28okt Raad v»Kerken Oecumenische Dienst |

=:=SPREEKUTJR B EN W==

Het maandelijks spreekuur van B en Wis op j
1 oktober a.s. om 19.00 uur, De Erven 2. |
Zitting heeft deze keer de heer Doornenbal. |

==OUD PAPIER== 1
Zaterdag 22 September wordt er weer OUD PA- |
PIER opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. |
Om 9.30 uur beginiien v;e op de Eilandweg. In j
het andere deel van het dorp wordt om 10.00 i
uur begonnen. Wilt u het papier in doos, zakj
of goed gebonden, tijdig buiten zetten? Ook j
vodden worden raeegenomen. Bij Voorbaat dank! !i

==PLATTELANDSVROIJWEN== I
Donderdag 20 sept, om 20.00 uur in de Geref.i
Kerk te Monnickendam komt mevr. Peereboom j
uit Marken ons laten zien hoe mooi de Mar- >
ker kiederdracht is met o.a. historische j
stukken uit het Marker museum. Ze wordt ge- ;
assisteerd door mevr. Schouteni j

==SJ0ELCLUB ZUIDERWOUDE==

De sjoelclub Zuiderwoude begint op woensdag :
3 oktober weer met het nieuwe seizoen. Nieu-j
we leden zijn van harte welkom. j

=:=:FANFARE ZUIDERWOUDE== 1—— i

Zet vast in uw agenda: Op 27 oktober geeft !
net Fanfarecorps Zuiderwoude een jubileura |
concert in de N.H, Kerk te Broek in Water- j
land. Het Hoorns Harraonie Orkest verleend j
haar medewerking aan deze avond ter gelegen j
heid van het 70-jarig bestaan van de FanfarCj
Nadere berichten volgens. i




