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AGENDA

3okt OUD PAPIER Havenrakkers
6okt Workshop herfst
7okt NUT-f Bleb Kinderboekenweekfeestmiddag
Sokt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Bokt Cud Broek: lazing door Klaas Roos

11okt Read van Kerken; Oecunnenische dienst
14okt Bleb-I-NUT Kinderboekenweekfeestmiddag
14okt NCVB R. Kingma over de Luthersteden
15okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
1Sokt Plattelandsvr. Naieve schilderkunst
22okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
29okt Plattelandsvr. Gezamenlijke avond
29okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
4nov NCVB Vrouw en economie
5nov OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

12nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde
12nov NUT De man uit de gletcher
17nov Plattelandsvr. Droogbloemstukjes maken
19nov OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
26nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde
16dec Semen zingen Rond de Kerst

********

OUD BROEK

toepassing WateHandse bouwmatenalen
donderdag 8 oktober in het Broekerhuis

Een - ongetwijfeld - boeiende en wetenswaardige
lazing over bouwmaterialen en daaruit voortgeko-
men bouwstijien van Broek in Waterland en om-
geving, verzorgd door de bekende Waterlandse
aannemer Klaas Roos. Gezien zijn ruime ervaring
met de restauratie van monumentale panden in
Waterland, kan hij een goede Indruk geven van:
hoe verschillende bouwmaterialen, door de eeu-
wen, op onze drassige veenbodem zijn toegepast.
Aanvang: 20.00 uur. Na afloop gelegenheid tot
vragen stellen en discussie.

******

OUD PAPIER HAVENRAKKERS
Zaterdag 3 OKTOBER wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers. Om 9.30
uur beginnen we op de Eilandweg. In het andere
deel van het dorp wordt om 10.00 uur begonnen.
Wilt u het papier in doos, zak of goed gebonden,
tijdig buiten zetten. Ook vodden worden meege-
nomen. Bij voorbaat dank!

********

Redactie: Atsie Orijver, Buitenweeren 17
1161 BE Broek in Wland, tel. 403 1201

WERKZAAMHEDEN AAN DE N247

Omstreeks 1 oktober a.s. begint de provincie met
werkzaamheden aan de N247 tussen de brug en
garage Kelderman. Overdag tussen 9.30 en 15.00
uur wordt gedurende een maand of twee gewerkt aan
versmalling van de rijstroken, het aanleggen van trot-
toirbanden aan de zijkant, verhoging van de mldden-
belijning en het aanleggen van een drempel bij de
afslag voor de garage. Autoverkeer blijft mogelijk, zij
het met enige hinder. Hiernaa wordt begonnen met de
N247 tussen brug en het Schouw.

«*»*»**«

BIBLIOTHEEK & NUT
kinderboekenweekfeestmiddagen

voor de kinderen uit Broek, Z'woude en Uitdam
woensdag 7 oktober

SCHILDEREN NAAR DE NATUUR
onder deskundige leiding. Welkom zijn de kinde
ren uit groep 7 en 8. Verzamelen om 13.30 uur
bij Ploeger onder de luifel.

HERFST IN HET BOS

Een poppenkastvoorstelling in de bibliotheek
voor de oudste peuters van 13.30 - ± 14.00 uur
en de jongste kleuters van 14.30 - ±15.00 uur

ZEBRA HEEFT DE HIK

een dia-voorstelling in de bibliotheek voor de
oudste kleuters van 15.30- ± 16.15 uur.

Woensdag 14 oktober in de bibliotheek
RUM EN RAP BINGO

aan de hand van dia's, liedjes en verhalen.
Prijsjes? Een verrassing. Welkom zijn de kinderen
uit groep 5 en 6 van 13.30 - ±14.30 uur.

DE WOORDEN GAAN GOED VANDAAG
aan de hand van dia's gaan we een leuk boekje
maken met de kinderen uit groep 3 en 4 van
15.00 - ±16.00 uur

Tentoonsteiiing

Tijdens de kinderboekenweek liggen de meeste
bekroonde boeken en de uitverkoren boeken van
de kinderjury weer op een tafel bij elkaar. Gedu
rende de kinderboekenweek kun je ze niet lenen.

openingstiidftn
meandag 15.30 - 20.30 uur
dinsdag 13.30 - 14.00 uur

dondardag 15.30 -16.30 uur
19.00 - 20.30 uur

zaterdag 10.30 -12.00 uur
Leateinda 16

VVV bonnen in de bibliotheek te koop
**********




