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AGENDA
173ep Plattelandsvr. Historie van de bonbon
17sep NUT jaarvergadering + Egypte en Jemen
18sep SDOB Muhren Clinic voor Den Epupillen
19sep Kerk Zuiderwoude Rommelmarkt
24s8p OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
24sep Gemeente voorl. Verkeersplan Broek-Zuid
26sep Nationale afvaldag
29sep Workshop herfst

lokt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
7okt NUT +Bieb Kinderboekenweekfeestmiddag
6okt Workshop herfst
8okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
8okt Oud Broek: lazing door Klaas Roos

11okt Raad van Kerken; Oecumenische dienst
14okt Bleb +NUT Kinderboekenweekfeestmiddag
14okt NCVB R. Kingma over de Luthersteden
15okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
15okt Plattelandsvr. NaVeve schilderkunst
22okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
4nov NCVB Vrouw en economie
17nov Plattelandsvr. Droogbloemstukjes maken
16dec Samen zingen Rond de Kerst
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NUT

jemen en egypte
Donderdag 17september houdt het NUT om
19.30 uur haar jaarvergadering in het Broekerhuls.
Vanaf 20.00 uur bent u alien welkom om te ge-
nieten van een prachtige dialezing met overflow-
systeem door de heer Laansma ult Heems-
kerk met als onderwerp:

jemen - een rets door arabia fetix
en

- cfe iangste oase ter were!d
**»**»

PLATTELANDSVROUWEN
historie van de bonbon

Donderdag 17 September om 20.00 uur in de
Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 3, M'dam.
Renate de Schaap vertelt ons over de historie van
de bonbon, het maken van bonbons en
we kunnen ook nog proeven.
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ROMMELMARKT
Zaterdag 19 September wordt er van 9.00 tot
15.00 uur in en rond de N.H. Kerk van Zuider
woude een grote ROMMELMARKT gehouden
t.b.v. het restauratiefonds.
Er zijn heel veel spullen bijeengebracht.
Er is koffie en het rad van avontuur draalt.

Aile reden om te komen kijken.
♦#«***«

NIEUW VERKEERSPLAN BROEK-ZUID
24 September om 19.30 uur

in het Broekerhuis
iicht de gemeente Verkeerspian Broek-Zuid toe.

Na een inleiding door Bewonerscomit6 Broek-
Zuid, zai de heer B. Jansen van de gemeente
Waterland het plan toelichten. Hierbij zaI hij vra-
gen die gesteld zijn op de inzagemiddag beant-
woorden en reageren op de gedane suggesties.
Na zijn presentatie is wederom ruimte voor vra-
gen. Het doel is om van de bewoners een princi-
pe instemming voor het pland (met eventuele
aanpassingen) te verkrijgen.
Na de pauze bespreekt het comity Qraag met u
het beleld voor de toekomst met als vraag:
"Wat zijn de mogelijkheden om de problemen van
zwaar en sluipverkeer op te lessen?
Wij zien u graag de 24ste. Inl. 403 3098.

*******

EEN DAG ACHTER JE AVAL AAN
Op zaterdag 26 September wordt de Nationale
afvaldag gehouden. Ook de gemeente Waterland
doet hieraan mee door op deze zaterdag van
10.00 - 13.00 uur de buitendienst van Openbare
Werken aan het Galgeriet 10 te Monnickendam
open te stellen. Er wordt dan informatie gegeven
over allerlei zaken die met afval te maken hebben
(u kunt die dag geen vuil aanbieden). Op de ge
meente pagina in Ons Streekblad vindt u nog
nadere informatie.




