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i Voor degenen die niet op de hoogte zyn met
2nov Suyderwou's Historie Jaarvergadering | dit gebruik* Zondag 11 november vieren we
3nov OUD PAPIER
3nov Spreekuur B & W
3nov Plattelandsvr* Theraaochtend

lOnov Collecte Brandwondenstichting
lOnov Redt Band in Broekerhuis

10/llnov Oud Broek Tentoonstelling
8nov St.Belmermeermolen Molens in N.H.

llnov Sint Maarten

12-l8nov Collecte Nationaal Jeugd Fonds
l^nov NGVB Per trein dwars door Siberie
l^nov Griepinjectie
15nov Welfare Sinterklaasverkoop
15nov NUT Zee-reisverslag Rob Bijnsdorp
17nov Sinterklaasintocht
17/l8nov Oud Broek Tentoonstelling
19-23nov Collecte Diabetes Ponds Nederland
20nov Raad van Kerken: "Gerechtigheid"
20nov Plattelandsvrouwen "Droogbloemen"
23novv
24nov.Theaterproject "Adieu Broek"
23nov
24/25nov Oud Broek Tentoonstelling
ldec-3oan Exp. B.H^:A.Oudejans+F.V.D.Ley
3dec Spreekuur B & Vi/
8dec OUD PAPIER

12dec NCVB Adventsviering
20dec Plattelandsvrouwen Kerstviering
22dec Kerstklaverjasdrive

==SPREEKUUR B & W==

Iweer Sint MaartenT'De kinderen (tot + 13 jaar)
! komen dan tussen I8.OO en 20,00 uur langs de ,
j deuren, Ze dragen een lampion en zingen een
jSint Maarten liedje, Het is de bedoeling dat
! u ze dan wat snoep, fruit of i,d, geeft.
I

I ==SINTERKLAASINTOCHT==
! Op 17 november aoS. zal Sint Nicolaas ook
; Broek in V/aterland weer bezoeken. We hopen
i hem om + 10.30 uur op de Eilandweg te kunnen
! begroeten. Daarna vertrekt Sint te paard,
j vooraf gegaan door het Fanfare "Jeugd ddet
|Leven", naar het geraeentehuis, De burgemees-
j ter heet Sint daar welkom om + 11,00 uur#
i Van 11.30 tot + 12,30 uur kunnen de kinderen
jSint in het Broekerhuis begroeten. Indien u
I niet in het ontzettende gedrang terecht wilt
j komen met uw kleine kind, dan kunt u beter
j om + 12.00 uur komen.
j ="===" =:=N UT==
iDe journalist ROB BIJNSDORP (bekend van VARA's
i Vroege Vogels) heeft een jaar lang met zijn
! zeilboot Zonnewende over de Noordzee en de
j Atlantische Oceaan gevaren. Zijn reisverslag
i vertelt hij in geuren en kleuren donderdag
' 13 november om 20,00 uur in het Broekerhuis.

Het maandelijks spreekuur van B & W is op
3 november a.s, om 19*00 uur, De Erven 2.
Zitting heeft deze keer burgemeester Koppenaajeleid door Gerda Hageman, is in het Weeshuis
===== ==OUDPAPIER== =====1 Monnickendara en begint om 9*30 uur,
Zaterdag 3 november wordt er weer OUD PAP.IERj ===== ==WELFARE==
opgehaald door o.b.s, De Havenrakkers* Om j Op donderdag 13 november houden we onze tra-
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In heti ditionele sinterklaasverkoop in het bejaarden
andere deal van het dorp wordt om 10,00 uur ! tehuis "Broekerhaven" van 9,00 tot 12,00 uur,
begonnen. Wilt u het papier in docs, zak of | Nieuw in onze collectie zijn poppen, Verder
goed gebonden, tydig buiten zetten? Ook vod-j hebben we weer sokken, truien, groot en klein,
den worden meegenomen, Bij voorbaat dank! ! ontbijtlakens etc. Vanaf 8 november kunt u al

=====1 deze artikelen bewonderen in de winkel van
1 de fa. Pels.

==GRIEPINJECTIE==

Dp woensdag l4 november 1990 om 20,00 uur
worden er v/eer griepinjecties gegeven. U
kunt zich opgeven bij mjjn assistente, tel.
13^2, H.R. Neys,

==S T. BELMERMEERMOLEN==

Op 8 november organiseert de St. een avond
voor haar donateurs in het Broekerhuis om

20,00 uur. Een lezing met dia's over molens
in Noord-Holland,

==VROUWENRAAD=:

! Maandag 3 november een thema-ochtend van de
j Vrouwenraad Waterland-Oost, "Vrouwen door de
! eeuwen en in de toekomst". De ochtend wordt

i ==N,C.V.B.==
j l4 november vertellen de dames G-Zuidervaart
! en B.Veenstra over: "Per tjbein dwars door Si-

=! berie", Omdat niet zo heel veel mensen deze
I treinreis ondernemen leek het ons boeiend om
1 eens te horen en te zien (dia's) hoe zo'n
jreis verloopt,
1Gevonden op de Vennen een fotokoffer met
; autoschoonmaakmiddelen. Bevragen: tel.3048




