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=::SA(3ENDA==

4nov Avbndopenstelling gemeente
5nov Suyderwou's Historie Jaarverg.
6nov Ouderensoos BAZAR

9nov Stoppen met roken, info avond
llnov Vrouwenraad W.O. Pensioenregels
llnov Sint Maarten
ISnov Jeugd doet Leven: Open dag
ISnov Fanfare Zuidervioude concert
15nov Plattelandsvr. Marsepein avond
17nov NCVB De eenwording van Europa
ISnov Welfare sinterklaasverkoop
ISnov Avondopenstelling gemeente
ISnov Raadsvergadering
20nov SinterkTaasintocht
20nov Vrouwengroep Z'woude: BAZAR
21nov Broekerkerkconcert "Drie strijkers"
27nov Broekpop: Release Rogers

2dec Plattelandsvr. "december avond"
2dec Raadsvergadering
Sdec N.C.V.B. Adventsviering
9dec Avondopenstelling gemeente

11dec CUD PAPIER Havenrakkers
11dec Klaverjasver. Kerstdrive
23dec Avondopenstel1i ng gemeente
9jan Fanfare Z'woude Nieuwjaarsconcert

==SUYDERWOU'S HISTORIE==
Op 5 november a.s om 20.00 uur houdt in het
Dorpshuis te Zuidarwoude Suyderwou's Historie
haar jaarvergadering. Na de vergadering zal
de heer Lagerwey vertellen over de vondsten
opgegraven tijdens de aanleg van de metrotun-
nel.In het Dorpshuis is een fototentoonstel-
ling over Zuiderwoude en hangt er schilder-
werk van Froukje Lefeber.

==OUDERENSOOS==

BAZAff
vergeet u hetniet?

Zaterdag 6 november a.s. bazar in het Broeker
Huis van 13.00 tot 16.30 uur. Heeft u nog
spulletjes voor ons, graag brengen bij de
bestuursleden of bell en nar 3336 of 1452.
Wij hopen veel Broekers zaterdag te mogen
begroeten tot ziens!!!!

==GEVONDEN==

Op 30 oktober 's morgens gevonden op de Pee-
reboomweg een sleutel met label, garage,
kleine deur. Af te halen bij Beets, Roele-
straat 2, tel. 1330.

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

Postgiro 17 85 66

==STOPPEN MET R0KEN=

Op dinsdag 9 november start in Het Broeker
Huis om 20.00 uur wederom een informatieavond
voor de cursus "stoppen met roken". Hiervoor
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De
cursus duurt 8 weken en kost f 175.00 p.p. U
kunt zich opgeven op bij drs. F, Knapen,
Oosteinde 34, tel. 3550.

==VROUWENRAAD WATERLAND-OOST=

Wat weet u van uw pensioeriR
Krijgt u pensioerR Mevr. Pauline Portugies
van de St. Landelijke Ombudsman, vertelt u
over de pensioenregels in Nederland. Ook over
de veranderingen in de algemene nabestaanden-
wet. Na de pauze is er gelegenheid tot het
stellen van vragen.
Donderdag 11 november om 9.45 uur (zaal open
om 9.30 uur) in het Weeshuis, Wezenland 16 te
Monnickendam. Entree: / 3.— pp incl. koffie.

=sSINT MAARTEN=~

11 november vieren we weer Sint Maarten.

Voor degenen die niet op de hoogte zijn met
dit gebruik het volgende: Kinderen tot ±13
jaar komen tussen IS.00 en 20.00 uur langs de
huizen. Ze dragen een lampion en zingen een
Sint Maarten liedje. Het is de bedoeling dat
u ze dan wat geeft: koek, snoep, fruit of
iets dergelijks.

==JEUGD DOET LEVEN==

open m i d d a g
Onze vereniging nodigt jong en oud uit op
zaterdag 13 november a.s. van 14.00 tot 16.00
uur in Het Broeker Huis.

Op deze middag kunt u kennismaken met ver~
schillends soorten bleiasinstrumenten. Verder
kunt u allerlei informatie krijgen wat be-
treft onze vereniging. Het is mogelijk via
onze vereniging les te krijgen, daar onze
vereniging 2 bevoegde leerkrachten heeft.
Tot ziens op zaterdagmiddag. Inl. tel. 3067.

==N.C.V.B.==

Woensdag 17 november komt mevr. van Emden
voor de 2e maal om te spreken over:

DE EENWORDING VAN EUROPA

Wat is er daadwerkelijk veranderd voor de
vrouw in Europa? Een onderwerp dat ons alien
aangaat, dus komt alien!!!




