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==AGENDA==

1 jun iTeugdhuis; film

12 t/m 15 jtin Avondviardaagse
22 jun Jepgdhuis:.gevarieerd programma^
• Feeistyeelc
3.1; aiag Kieindierensportve;r jpn^ieren- \

dag: Jconijnen . , V'
13-13 (ipc Tpntconstelling kieindieren-

sportvereiiiging. ' j

'̂ ===itofAATVEREXCHTXNG=^ - ^
j Ten aaiizieii yah de'bpenbare verlichting !
j (straatiantaaynp), geldt de regeling, dat [
i in de zomerperlode eenmal per drie ,maan-|
j.den alle lantaarns wbrden nagelopen op 1
I ka;ppt"t?e larapeno In de winteyperiode ge- 1
Ibeurt <^it viaker, n<,l« eenmaal per maand. j
i Een. kapotte lamp wordt dus niet. direct haj
i een melding vervangen, dpch dit gebeurt |
I bij de periodieke contrple.
,j Helden van defects lampen aan. Jiet..gemeen-|
Jiehuis is derhalve.nipt, npdigo Slechts in|
I gevalient waarin bet -bm lantaarns ,gaat opj
I "strategische" punten, boVo op hoejcen van!
1strateh, wordt een melding dankbaar. ge-
j acbepteerdo In di^e gevallen zal ook voor j
Ispoed.ig herstel worden zorg ged!rageno f

• ==receptie j. nieb6p== i
iOp 3 Juni aoSo wordt de heer Jo, IJIierop sri
[70 jaaro- Ter..gpiegenheid daarvan bieden |
l^en grpot aant^ verenigingen en organi- |
Isatips, waarin, hi j een rol speelt of j
iheefi gespeeid,; hem een receptie. aano |
iDpze vindt plaats op donderdagj 6 juni
[hoSo in AMVO te Volehdamo Aanvang'20o00 \
juuro Alle vrienden en bekenden van de
Iheer^Nierbp zijn daarbij welkom.

==BUREAU VOOR RECHTSHULP==
jZit u lets dwars met het recht ? Vraag het
Iaan het Bureau voor Rechtshulpoi
jHebt U-zbrgen- over de huur van uw huis ?
jHeeft uw huwelijk niet dat gebracht, wat
|U ervan had verwacht ? |
IBent u met de politie in aanraking ge-
iweest voor een strafzaak ? I

Dit"kunhen Van die Pmstandigheden zijn,
waarin u denkt: kbn iemand mij maar eens
vertelleh wat ik meet doen. Dat kan, als
u zich wendt tot het Bureau voor Rechts-
hhlp, dat is gPvestigd aan de Droogbak
lao'(gelegeh bij het Centraal Station te
Amsterdam), ledere dag treft u daar men-
sen die weten hoe ohs recht in elkaar
zit, en die u kunnen vertellen wat u meet
of kunt doen, •

Maar wat kost itfe dat dan wel ? zult u
"zich afWageho Daf^Pst uXnfde meeste

ge'valieh hiets, in enkele gevallen kan
van u een kleine bijdrage worden ge-
vraagd. De Amsterdamse Orde van Advoca-
ten eh hel Juridlsch Consultatiebureau
vinden dat u met vragen die u hebt over
het recht, shel en vakkundig meet worden
gehblpeno En daarpm is dit Bureau er ge-
komen.

In het BUreaii vbor Rechtshulp werken de
Amsterdamse advocaten en de medewerkers
van het tot hu toe"zelfstandig gevestig-
de Juridisch Consuitatiebureau samen om
te trachten vL uw recht te laten krijgen.
Tot voor kort mbest u een beetje de weg
weten Pm bij de instpntie terecht te ko-
men, die nu juist op uw vraag zou kunnen
proberen het antwoord te geven, Als u
een .advocaat wilde hebben bm te procede-
reh, en u kon hiet zelf eeh advicaat be-
talen, dan moest u iijn bij het Bureau
voPr Consultatieo Als u in een strafzaak

verwikkelt raakte, maar de politie of de
justitie vend het [niet noi^ig dat u ook in
hechtenis werd genomen of zou blijven,
dan diende u zich te wen^en tot de Raad

"voor Rechtsbijstand of het Juridisch
Consuitatiebureau, Als u eenvoudig juri
disch advies wilde hebben, waren er de
zes advoc.atenspreekuren in de stad,
U hoeft daarover allemasil nu niet meer te

, jdenken,. U kunt eenvoudig naar de Droogbak
la giaain met alles wat u op rechtskundig
gebied zorgen geeft. U bent dan aan het
juiste adres, waar men u meteen kan hel-
pen, of verder kan helpen.
Het adres en de openingstijden zijn:



i iiet Bureau voor Rechtshulp, Droogbak 1a,
j (telefoon: 020-242757/226978;
I Elke dag: van lOoOO tot 17o00 uuPo
I Voor toevoegingen moet u komen tussen:
i 15-00 en 16.30 uur.

==INENTINGSPAPIEREN==

1 Tijdens de inenting in het Wijkgebouw op
j 23 april l.lo heeft iemand waarschijnl^jk
I bij vergissing de inentingspapieren meee
i naar huis genomen van Magno Schouten,
I De Vennen 3» Willen de moeders, die op
i genoemde datum hun kind hebben laten in-
I enten, even nagaan of zij soms de vermis-
I to papieren bezitten. Dan graag een be-
I richtje aan het vermelde adres-

I ==JEUGDHUISNIEUWS==
i Voordat het jeugdhuis sluit i.Vom. de va-
i kanties, zijn er nog twee gebeurtenissen.
i Ondanks dat deze in het Jeugdhuis plaats-
i vinden, is iedereen van jong tot oud wel-

kom

Op 1 juni wordt er -s avonds film gedraaibf" verzorgd dopr ee dames mw. Terpstr^

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren: Marieke doV. H.J.Go Bolks en

SoLo V/iederae^er;
Romke zoon van S.Boschma en

Go den Hartoogo
Ondertro tMarinus C. van Zanten 23 jr en

Catharina Fo Porsius 24 jr.
Anthony v. Wjjngaarden 24 jr en
Heiltje Splinter 25 jr.

Gehuwd: Eddy Montesinos 27 jr en
Everdina A. Suijkerbuijk 24 jr.

Overlo: Janke Schaap oud 62 jr eoV.
S. Meijero

==BEJAARDENCLUB==

Als u dit leest is de 7e mei al lang
voorbijo Dat was de dag van onze bootreis,
die ons was aangeboden door de Firma*s
van de heren L. Breeder en D. van Geemen
Een dag, die wij niet gemakkeljjk zullen
vergeten- Het was een heel mooie dago
Om 9o15 uur was alles aan boord; ons
kopje koffie en gebak was niet vergeten

i Aanvang 20.30 uur
1uit twee delen, n.l
f 1
i p

,en mwo Buster - en het weer was goed.De voorstelling bestaat,, , , . . , ^
I we voeren door de ringvaart van de Broe-

Laoh- en tekenfilmpjes. i '̂ ern'eer naar Amsterdam. Wy maakten daar
De "hoofdfilm", dit keer een echte se-i de graohten van Amsterdam
rieuze western. De film heet: "Duel in! °'®^ "ooi® gavels. Onze hostess, die
Comanoho Creek" waarin o.a. meespelen I ®^^®® daarvan kon vertellen op eigen

! de bekende aoteurs Audrey Murphy en I''rolljke wijze. Wie weet haar naam nog ?
Ben Cooper. Deze twee namen staan borgi °"^® ''®P"ein die ons vakkundig door de
voor een uitstekende film. 1Sraohten wist te varen was even vroiyk

I22 juni De laatste avond van de eerste 1 alien. Wie weet zijn naam nog en de
jhelft van dit jaar is bedoeld om de gehe-l '̂ ®® boot ?
Ile dorpsbevolking in het Jeugdhuis te 1®°®® ®^ grachten waren doorgeva-
I krijgen. Dus ook de ouderen (vaders en
imoeders)o Er is een optreden van: Dr. R
i Singh deze man is fakir en gebruikt in
I zijn programme ook een boa-constrictor.
IHot optreden vindt plaats tussen 21.00

ren, zetten wij koers naar Oudekerk aan de
Amstel, waar de lunch op ons wachtte.
Toen wij ons de lunch gped hadden doen
sraaken, gingen we weer aan boord. Toen we
vertrokken voegde de heer Breeder zich bij

luur en 22.00 uur. De rnuzlek voor die avond®®® vertelde ons onder het
(wordt verzorgd door een bekende allround f™ren veel over zijn bedryf. Op het bedryf
orkest.

==ASTHMA-COLLECTE==
IHet resultaat van de Asthma Collecte ge-
Ihouden in de week van 6-12 mei, is 'n .
igroot succes geworden. De opbrengst van Breeder ons had
jcollecte was dit jaar / 552,57, met Zui- stond alles netjes opgesteld.
jderv/oude en Uitdam inbegrepen. Wij vinden 1

aangekomen wachtte ons nog een verrassing
wij moesten door een sluis, waar wij hiet

I uit konden komen -volgens de heer Broeder-
i maar hij was er zelf ook bij, dus het wilde
i wel gelukken. Binnen gekomen in de grote

Tafels en stoelen, de tafels rijkelijk voor-
•t fijn dit bedrag aan -t Asthmafonds te 1®^®® ''an,diverse drankjes. Het was gewel-
knnnen overmaken en daardoor 'n bydrage te in een woord gezegd. De verzorging
kunnen leveren aan 't bereiken van 't doel*^®®® '̂ ®* personeel was geweldig in orde,
van 't Asthma-fonds. Wy bedanken de colleci'®®® '^anteiyke dank daarvoor van ons alien
trices harteiyk voor hun bereidwilligheid I "®®'̂ gedemonstreerd met enige werktui-|
en de gevers en geefsters voor hun bydrag4.®®® '•®® bet,bedryf, die door het personeel

H.J. Vodo Beld-v. Delft

=:=DORPSHUIS ZUIDERWOUDE==
In verband met het vertrek van Mevrouv/

werden bediend, weet u de namen daar nog
van ? En hoe zwaar die rol papier was ?
U denkt misschien dat ik die vragen stel
om alles te weten, maar dat is nu de

Van Geffen, is tot haar opvolgster benoemd'''̂ ®®® ''®" '̂ ® ^®®® Bi"°®der. Als u denkt de
i.n het bestuur van de Stichting Dorpshuis
Zuiderwoude:

. Mevrouw Jo van Schieveen
• Doi'psstraat 56 - Zuiderwoude

tele 02903-1584
Vanaf hed'en kunt u bij haar terecht voor
het bespfieken van de zaal.

' Het Bestuur.

• Spreuk van de week:
Op Pinksterdrie:

namen nog te weten, schrijf het dan aan
de heer Breeder. Er is een prijs mee te
winnen; het is een leuke prijsvraag.
Dan nog dit Dames en Heren van onze Club
en genodigden. Namens ons alien onze har-
telijke dank aan de Heren. L. Breeder en
D. van Geemen voor deze boottocht. Het was
een onvergetelijke dag voor ons alien.

IOnze voorzitter, de heer Nierop heeft ter
Iplaatse de heren L. Breeder en D. v.Geemen
harteiyk dank gezegd. Bestuur.

seer.J.HoW.Wallroth
Heb is beter een bok te kopen, dat er
aSn te schieten.


