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25rr.rt Fanfare Zuiderwoude contactavond
25m.rt Jeugdhuis Kinderdisco
26mrt Swingen met Redt Band en 3-mei band
2Smrt-3apr Collecte Zending/wereldiaconaat
30inrt Bejaarden.soos Volksdansen + boerenkool
31mit K,D.S. Jaarvergadering

2apr Jeugdhuis '-yrij dahsen
bapr Onder do Pannen Film Amnesty
bapr Bejaardensbos eeh dagje uit
9apr Onder de Pannen Roramelmarkt
9a::r Mensen in. Need Kledingaktie

ll-i?apr Collecte Ned. Hartstichting
llapr Spreekuur B en W
13apr NCVB "Vorst in Ballingschap"
i4apr NUT Willem Vos en zijn VOC-schip
loapr CUD PAPIER
.L8-24apr Collecte Sport gehandicapten •
23apr Rcmmelmarkt t.b.v. RestoN.H.Kerk
23apj^, Toneeluityoering Z '^vaude Dorpshuis
23apr Onder de Pannen Kinderdisco+play back
23apr Bibliotheek Open Dag
27api'' Onder de Pannen dr. C. den Hartoog
Imei Onder de Pannen 1 mei vuur

2mei Spreekuur B en W
^niei Dodenherdenking
4raei.Onder de Pannen Muziekinstr, maken
7mei Fanfare Z'woude Rommelmarkt

9-13niei Collecte Ned. Astma Fonds
llmei NCVB Kreatieve avond
l3niei Onder de Pannen Poppenkast
l6-22mei Collecte AVO Nederland
21raei OUD PAPIER

23ijiei-3j^n Collecte Ned. Rode Kruis
pSmei-^jun Tweekarap Broek ~ Ilpendara

==JEUGDHUIS "DE VOORHAAK"==
Vrijdag 23 maart Kinderdisco ora"'l9«00 uur.
Deze avond weer een dlsco-avond ipeclaal""
voor de jonge Jeug4 tot Ik jaar.
Zaterdag 26 maart zijn wij gesloten.
Zaterdag 2 april VRIJ^DANSEN, aanvang 20,00
uui'r Op deze zaterdagavond kunnen de dane-
iiefhebbers zich weer uitleven op de dans-
vloer. U bent van harte welkomi

=r=S.D.O.B. JUBILEUMBOEK==

U heeft nog geen jubileumboek en U wilt er
tocli graag 66n? Gaat U even langs bij; Dolly
Oeel, Nieuwland 17, tel. I38I of Joost
Philippona, De Dillen 30, tel. 1429.
De kosten bedragen slechts f 10.—•

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

Postgiro 17 85 66

==MUZIEKTKEATERPROJECT^
De St, Waterlandse Theaterprbjecten "Neeltj'e
Pater" in Broek in W'land, organiseert in
JUNI 1989 haar tweede grote MUZIEK-THEATERr
PROJECT, dat nu gaat over het wel en wee
vail mbnsen in de tijd van de "Verenigde Oost--
inidische Compagnie" (V.O.C.). Voor de
hoofdrollen'in dit. project, vragen wjj spe-
lers rm7vT vanaf l4 jaar op vrijwillige ba
sis, die beschikken over spelvaardigheid en
een behoorljjke zangstem. Voor het koor vra
gen wij zangers (m/v) met een behoori^'ke
zangstem. Om spel en zang te kunnen toetsen
worden op zondag_10_^en^zondag_17_APRIL^a.s;
audities gehouden van"'i4700'"tot"'l7r00"'uur"'in
het Broekerhuis, Leeteinde"I6. De spelers,-
die in I987 hebben meegedaan aan het "Neeltji;
Paterproject" hoeven geen auditie te doen,
tenzij zij toen een bijroi speelden en nu_een.
hoofdrol willen. Voor (hernieuwde) deelname
aan het koor moet iedereen auditie doen.
Mensen, die v/illen grimeren of meewerken aan
het ontwerpen en uitvoeren van kostuums, de
cors enz. zijn 00k van harte welkom. Voor
hen geldt de auditie niet. In formatie en
aanmeldingen: de Woudweercn 1, tel. I38O
(tussen 19»00 en 22.00 uur).

==ZOMERPOSTZEGELS==

Zomerpostzegels__brengen levensvreugde.

Op 22 maart j.l. is de verkoop van zomerpo^t-
zegels weer gestart. Op 23, 29 en 3I maart
is 's morgens in het postkantoor weer. een
stand ingericht, Behalve postzegels kunt U
00k wenskaarten, prentbriefkaarten en post^
papier kopen. De landelijke opbrengst van bij-
na 3 miljo'en gulden wordt verdeeld over hon-
derden projecten, die anders niet of alleeh
met nog meer moeite gerealiseerd zouden kun
nen worden. Ook in.Broek hebben de afgelopon
jaren het Broeker Koor en de fanfare Zuider
woude bijdragen ontvangen, Bovendien mag het
plaatselijk comity een deel van de opbrengst
bestemmen voor een plaatselijk doel, Dit jaar
is dat de voetbalvereniging S.D.O.B., die '
voor hoge kosten staat i.v.m. vervanging
kleedakkombdatie. Behalve de landelijke ak-
tie steunt U dus obk onze eigen voetbalver
eniging. De artikelen zijn ook te verkrjjgen
bij B.C. Koppenaal, Parallelweg 23.

openingstijden postkantoor

dagelijks van 8.30 - 12,30 uur




