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==.AGENDA==

S.l^okt Collecte Geestelijk Gehadicapten
^okt Inspraakavond Plan De Draai
6okt Opening Jubileuin expositie T. Mul

.Ookt Bibliotheek Kinderboekenweekfeest

.Ookt NVB Osteoperose

.lokt Dud Broek: Architectuur en kleur

.2okt Guderensocs dagje naar Artis

.3okt Klaverjasver• Koppeldrive
L3okt Fanfare Zuiderwoude Bazar
L7okt Plattelandsvr. "Het sterke geslacht"
L8okt Waterschap Najaarsschouw
>5okt NUT Cabaret "Heren op Zicht"
^5okt Plattelandsvr. 13 vrouv/en + 1 pianist
^7okt Fanfare Zuiderwoude Jubileuraconcert

2nov Suyderwou's Historie Jaarvergadering
3nov OUD PAPIER
5nov Spreekuur B en W
5nov Plattelandsvr. Thema-ochtend
5-12nov Collecte Branwondenstichting
Bnov StiBelraermeermolen: Molens in N.H.!

Llnov Sint Maarten
L2-l8nov Collecte Nationaal Jeugd Fonds
L^nov NCVB Per.trein dwars door Siberie
L5nov NUT Zee-reisverslag Rob Bijnsdorp
L9-25nov Collecte Diabets Fonds Nederland
20nov Plattelandsvr. Droogbloemen
23t/m23nov Theaterproject "Adieu Broek"
2^nov Sinterklaasintocht

—— =:=KLAVERJASSEN==

Koppelklaverjasdrive op zaterdag 13 oktober
in het Broekerhuis. Aanvang; 20.00 uur. Op
geven bij J. Spaan, tel. 131^-

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

Postgiro 17 85 6j6 _

==FANFARE ZUIDEPWOUDE==:
De dames van de handwerkclub van de fanfare
te Zuiderwoude houden de ^^zar en —-
t.b.v. het 70-jarig bestaan op 13

! het Dorpshuis te Zuiderwoude. 's Middags van
j 2 tot 5 uur en 's avonds vanaf 8 uur. Dan
i treden de leden van de "Suudwalderkapel" 'jp
j en gaan we tussen door kienen. Als u eventu—
1eel nog iets op te ruimen heeft voor (fe rom-
i melmarkt, kan het gebracht worden op 13 okt.
• tussen 10 en 12 uur in het Dorpshuis of an-
! ders bij de fam. Oosterloo in Zuiderwoude, tel
i1979. Tot ziens op 13 okt in Zuiderwoude.

=:=VROUWENRAAD==

jcmxcLAc „UIW-...UW jDs Vrouweuraad Waterland-Oost organiseert de
!7okt-ldec Expositie B.H.: A.Beunder + T.Mul {cursus ''Econoraische__Zelfstandigheid_voa^
'8okt Raad van K.erken:Oecuraenische dienst i Vrouwen"r""ln""Seze cursus wirdt o.a. ingegaan
'9okt-Wv Actie "Kappen met kappen" 'i op^de^arbeidsmarkt voor vrouwen yroeger en nu

i de 1990 maatregel, inkoraensverdeling, socie-
ile zekerheidsstelsel en tweeverdienders. De
' cursus wordt gegeven op een dinsdagmiddag en
!begint 9 oktober. Aanvang: 13*15 uur. Plaats
1Broek of Monnickendara. Duur 5 bijeenkomsten.
jKosten f I3.-. Opgeven bij Riek de Graaf, tel
•02993-^52^ of bij Cobi Slagt: tel. 3013-

I ==PLATTELANDSV RO UWEN==
iBroekerhuis, 17 oktober om 20,00 uur. Wie
idestijds niet in de gelegenheid was de filra+
tentoonstelling "Het sterke Geslacht" te zien

:kan nu via een dia—serie alsnog een indruk
1krijgen van leven en werken van drie plat be—

====:j landsvrouwen, te weten: Sarada uit Nepal;
==INSPRAAKAVOND-= ^ !Mah uit Burkiiio Faso en Hanneke uit Nederland

)onderdag ^ oktober om 20.00 uur in het prograraraa mag u niet raisseni Het is zeer
:er Huis houdt de geraeente een inspraakavond,moeite waard en na afloop zult u het er
)Ver het bestemmingsplan "De Draax.". !alien over eens zijn dat de titel "Het Sterke

Geslacht" niet ten onrechte gekozen is.

' ==GROTE CLUBAKTIE==
De lotenverkoop voor de Grote Clubaktie is
goed geweest, toch zijn er nog wat loten over.

==N C V B !Heeft u nog geen loten of weet u iemand, die
0 oktober komt mevrj H- Haverkamp, arts te jze niet heeft, bij Henk Evenboer, De Vennen 3
iarken spreken over het onderwerp "Osteope- jtel. 1^95 of Frits Eokenhausen.^Oosteinde 6,
-ose". Osteoperose, ook wel botontkalking :tel. lifOO, kunt u ze nog kopen a / 5.- per
.enoemd, kon,t veel meer b^ vrouwen voor dan jvel ( dat zfln k loten). De trekkang " 8 no-
iij mannen. Hoe kan dat? Wat kunnen wij er Ivember 1990. Steun uw clubs SDOB en SPA..TA^^
xan doen. _ j==== =:=:ACADEMIE WATERLAND==
==== ==SDYDERWOU'S HISTORIE== iSg^enlessen. M.i.v. ^ oktober g§nmaal^_ per ^
3e jaarvergadering wordt niet op 26 okt. ge-;week in het Broeker Huis. Aanmelden j
nouLn, maar op 2 novembe?:" ]san Oudshoorn, tel. 020 - 261088.




