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Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot, Mevr. A. Drijver-Hoogland,
De Draai 38, tel. 3120. _ Buitenweeren 17, tel. 1201c

==AGENDA==
deugdhuis Kinderdisco

l^i)r Fanfare Zuiderwoude Rommelmarkt
13-20apr Collecte Zending
13apr NCVB "Onderwaterleven Gouwzee"
22apr Plattelandsvr. E6ndagsbestuur
23apr Oranjever. Toneelavond
25apr Rommelmarkt t.b.v. restauratie kerk
23apr Oranjever. Klaverjassen
27apr Oranjever. Bejaardendag
27apr Oranjever. Bridgen
28apr Oranjever. Volksdansen
28apr Oranjever. Brandweer
30apr Oranjever. Koninginnedag

^mei Dodenherdenking
6mei Jeugd doet Leven Concert Kerkplein

llmei Spreekuur B en W
ll~17mei Collecte Ned. Astma Fonds
I3inei NCVB Creatieve avond
l8-2^raei Collecte AVO Nederland
l^^^i Raadsvergadering
l>u>si Plattelandsvr. Tuinbloemen en natuur

5Jun Jeugd doet Leven Concert Uitdam
8-21Jun Collecte Prins Bernhardfonds

l6jun Raadsvergadering
l6t/ml9 Juni Avondvierdaagse
l8t/ra26 Juni Theaterspektakel Neeltje Pater

8-l6aug ^roeker Feestweek

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

15 april a.s. spreekt de heer Rienderhof oveol
"Het onderwaterleven in de Gouwzee en de Gre-f
velingen". Wat het water van de Gouwzee en I
Grevelingen aan ons oog onttrekt, zal de heeil
Rienderhof door middel van dia's aan ons
vertonen'.

==PLATTELANDSVROUWEN==:
Woensdag 22 april 6§ndagsbestuur. De dames
uit Overleek verzorgen deze avond. Geref.
Kerk te Monnickendam ora 20.00 uur.

==OUDE LAKENS==

Wio heeft er nog oude lakens voor de basis-
school de "Havenrakkers". Graag bezorgen op
school bij de heer Kooyraan.
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==JEUGDHUIS "DE VOORHAAK"==
Vrijdag 10 april KINDERDISCO Deze avond
weer speciaal voor de"'jonge'"jeugd tot 13
Jaar een discoavond. Onze hieuwe discjockey
Marcel zal er zeker een leuke avond voor
Jullie van maken, De toegang is gratis , de
avond begint ora 19-00 uur en duurt tot
22.00 uur. We hopen Jullie allemaal weer te
zien op deze avond, want dan houden we elke
maand weer een kinderdisco.

Zaterdag 11 april zijii wij gesloten.

Het bestuur is van plan een bezoekerspas in
te voeren, om, met name, de agressieve be-
zoekers uit Amsterdam-Noord te v/eren. Meer
hierover in deN.N.C. en "Ons Streekblad".

==ROMMBLMAR-KT ZUIDERWOUDE==:
11 april houden we een ver^oopiniddag en
rommelmarkt van 1^.00 - 17o00 uur voor het
Fanfarekorps Zuiderwoude t.b.v. de aankoop
van nieuwe instruraentoiic Als U iets op te
ruimen heeft voor de Rommelmarkt dan kunt
u bellen naar 1^97 of I606 of iiet afgeven
op vri^dagavond tussen 7 ^n 8 uur in het

Dorpshuis te Zuiderwoude.

==ROMMELMARKT==

23 april Rommelmarkt t.b.v. de restauratie
van de N.H.Kerk te Broek in Waterland.

WiJ hebben gemerkt dat u al heel v/at spuller
ter beschikking heeft gesteld, raaar mocb.t
u nog wat vinden wiJ nemen het graag in
ontvangst. U kunt daarover naar de volgende
mensen bellen: J, Hoetmer, tel. 1239,
W. Bejjnders, tel. l^pl en G.Franken, tel^
1^32. Al vast heel hartelijk bedanktl!

==BIBLIOTHEEK==

Het thema van de Boekenweek v/as "Amsterdam
culturele hoofdstad". In de bibliotheek is
een kleine tentoonstelling ingericht met
boeken die over Amsterdam gaan of in Amster
dam spelen. Mocht TJ. interesse hebben komt
U dan eens vrijblivend langs, Leeteinde 16.
Geopend: Maandag en donderdag van

13.30 - 16c30 en I9.OO - 20.30 uur

Dinsdag: 13.30 - 1^.00 uur




