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-=AGENDA=—*

3„nov-2ieec Exp^ Broekerhc :JaBeets 4- T^Lof
2nov 0UT.1 PAPIES

2nov Collecte Brandwonderis tic liting
2nov KL)S Excursie vogels en konijnen
2nov Heiv^Vr 1ver^ Zuxderivoude BaZAk
7nov SfcoLeLmerffieermolen, donateursavoni
9nov Co3-iecte Jantje Be ton

llnov Si.nr Maarten

13nov G.r-a.eijin.jectie
i..3no7 MOVB Zin en onzln van archeologie
l^nov Zondingsavond
iSaov Sinterklaasintocht
17nov '\fceke.rkerkconoert Symfonieorkest
X9nov Lattelands%T„Quiz over Ncord<?'3G".larvd.
Lldec Ad"''etnsvierlng
lEdoo Piattelandsvr. Sinterkiaasavoud
l'hisc oub papier
P.ldec KD.averjasver •, Kerstkcppel.drive

Z-aterd.::ig 2 noveruber lyoidt er wear OiJD PAPIER
opgekaald door Ocb.=.r de navenrakkers« Om
9^30 uur beginnen vie cp de Silandweg, In het
audere dse?L van het dcrp ivordt om 10,00 uur
begoiineav Wilt n het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig ouiten ;.etten'' Ook vod~
den v/orden raeegenomenj Bij voorbaar doXik-

==^5Rl£iP INJSC TIE==

Op ^oen^jdag 13 november 1993. om 20.,00 uur
♦s avonds worden er wee.r griepinjecties ge-
gevon,. U kunt zich opgeven bij mijii assisten
te, tel.. 1342, H,R.Neijs, Eavenrak 19.

—

13 novemlo.r om 20,00 uur in de kosterij,
Onderworp; De zin en onzin van de archeolo
gie j Spreekster: Mevr. M. Cats, Purmerend.
Archeologie of oudheidkunde is de studie van
de st-offelijke overblijfselen uit oude tijden

==^S INTERKLAAS 1NT0CHT==
I ,mm fin

Op iS november a#s<> za.l Sint Nicolaas ook
Broek in Waterlar^d wee.r bezoekea.?- We hopon
hem om a 10,30 uu.r cp de Ei3andy;eg te kunne:..
begroeten, Daarna Vartrekt Bint te paard^
voi^raf gegaan door 'het Fanfare

naar Vi-et vcorKalige gemeentehuisr.
Burgeueester Diedereii heet Sint daar
cm 11.1 CO UU.O. 7an 1 1.1..30 tot -• 12,30 uur
kunh,en de kinderen Gi^nt in het Broekerhuis
beg:^oeter.= Indien u niet in het onfczettende
gedrang terecht wilt ijomen met
kind; dan kunt u be ten am -i- .12,

\

uvv k.le.lne

00 u'ur komeiv.

Voor degenen die met op de hoogte zijn met
dit gebruik. Kaandag 11 \iovember vieren we
vV eer Sint Ma.a r !: cn.De kihde r e.n (tot v 13 j r)
komen dpi tUDae.'' I8.,00 bh 20..00 uur lang.s de
dourer. Oc drdgs-c een lampion en zingen een
S-int Maarten liodje. Het is de bedoeiing
dat u ze dan //.at arxoepf fiuit o.f iets der-
gelijka gebfi. , ';

=i^^AZAR TE ZtjlDi]RWOUDE.:^=
Zaterdag 2 nbverriber a.s, organiseex't de Hor"V
^fouwenver., le' Zuid'erwoude '"een gezelligo
bazar t.b,Vo ^e N...H.Kerk, Ndast de t.\'»adlt:».:>->
nele verlotingen, grabbeltop etcc zijn e.r
mooie handv/erkdn en leuke sinter-klaassar"-
prise's te koop. En natijurlijk is or ook eon
roramelhoek voo.t" d,e liefljiebbeirs, 's ..ivond.u
gaan we kienen en zal h4t ra& van avontuur
draaien, V/e zoude'n het z\^er Op prijs stelXor.
a3.s u onze bazar wilt be2ioekei,
De koifie is klaarc Daarom gx^ag tot ziene
in het Dorpshuie te Z^iderwoude cp 2 novem
ber a.s, 's middags van 2 tot^5 uur en
's avonds V-anaf half acht, \!

==-.COi:leCTE JANTJE BETOlIU
Mevr., uats is v/erkzaam bij het A13.ard Pierson Zaterdag 9 november zal er tussfep lOsOO en
ffiUGeum he Amsterdam voor oude geschiedenis
ea X>.ux..oto

==COLLECTE==
De collecte voor de Nierstiohting heeft in
Uitdam / 150,80 opgebracht, Alle gevers
hartelijk dank-

15'00 uur gecollecteerd v/orden Jatvtye
Boton, De opbrengst is bestemd vobr jeugd'
en jongerenwerk en culturele doei^Anden^
Deze collecte zal muzikaal worden ^cijgestaaii
door Fanfarecorps "Jeugd do.e-t-_Leveri", waar-
voor een deel van-d-e"opbrengst bas/^emd is.»
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