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==AGENDA==

P.Smrt Bejaardensoos trekking verloting
'^Smrt Be jaardensoos Film over Waterland
29mrt P.v.d.A. Ledenvergadering
30mrt K.DvS. Jaarvergadering Bpoekerhuis
lapr Kledingactie Mensen in Nood
3apr Spreekuur B en W

.5"9apr Collecte Ned. Hartstichting
8apr Afscheid Zuster ^rouse

10-l6apr Collecte Kinderbescherming
12apr NCVB Monumenten in Amsterdam
13apr Plattelandsvr. Eendagsbestuur
13apr Fanfare Zuiderwoude Bazar
17-23apr Collecte Sport gehandioapten
22apr Roqjmelmarkt t.b.v. Restauratie Kerk
22apr Bibliotheek Open dag
22apr Bibliotheek prjjsuitreiking kijkdozen
22apr NUT Toneelver. Toetsteen
29apr Oranjever. Koninginnedag
Iraei Spreekuur B en W
4mei Dodenherdenking
8-l4mei Collecte Ned. Astma fonds

lOmei N.C.V.B. Creatieve avond
13-21mei Collecte AVO Nederland
17mei Plattelandsvr. Kleur en stijl, mode
22mei-4jun Collecte Rode Kruis
30mei Bejaardensoos afsluiting sezoen 88/89

==SPREEKUUR B & W==

Het maandelijks spreekuur van B & W is op
3 april a.s. om 19*00 uur,De Erven 2.
Zitting heeft deze keer de heer Kingma.

==HAVENRAKKERS==
Wie heeft er thuis een "oude" naaimachine
staan? Misschien is hij bij ons op school
nog best te gebruiken. Zo ja, belt U dan
even naar 1847*

==WONINGRUIL==

V/ie wil er van woning ruilen? De bewoner
van Hageweer 11 zoekt naar ©en:.woning op
Zuideinde, Burg. Paulplantsoen of Wagengouw.
Telefonisch contact is mogelijk,via nr. 1303

Thomas Boot

==COLLECTE== •

De collecte van het Reumafonds heeft
f 2.137>>90 opgebracht.. Alle gevers en col-
lectanten heel hartelijk bedankt.

==== ==KIJKDOZEN==
Bent U al een kijkdoos aan het maken voor de
kijdozenwedstrjjd van de bibliotheek?
In^sveren~tussen 10 en 17 april in de bieb.

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

=^MENSEN IN NOOD==

Kledinginzameling Op zaterdag 1 april a»So
organiserin de plaatselijke vrljwiHige^s
van Broek in Waterland, zuiderwoude en Uit-
dam weer een inzameling van gedragen kleding
gordijnstoffen, lakens en dekens voor de
stichting Mensen in Nood uit DenBosch,
ledereen kan tussen 10.00 en 12.00 uur kle
ding inleveren op de Parkeerplaats, Nieuw-
land. Maar we komen vanaf 10.00 uur 00k

langs, maar we bellen niet aan. Wilt U de
spullen voor 10,00 uur~bulten zetten. Bij
voorbaat hartelijke dank. Eventueel voor in-
formatie:- tel. 1920.
Zuiderwoude Voor Zuiderwoude kunt U het t/m
5i"raaart''blj de fara. Pronk, Dorpsstraat 72,
tel. 1236, brengen.
Uitdam Voor Uitdam kunt U het bij de fara.
Pronk7 Uitdararaerdorpsstraat , tel. 3105j
brengen, 00k t/ra 3I raaart.
Alle gevers en helpers bij voorbaat danki!!

==:NIEUWS VAN DE BEJAAPDENSOOS==

De bazar van j.l. zaterdag in het Broeker-
huis is ondanks het tegenvallende bezoekers
aantfil toch weer dank zij een aantal hard-
werkende raensen goed verlopen. Aan al die
medewerkers dan 00k onze hartelijke dank,
Er zaten 357 stuiters in de pot. Gre Lof was
er met 555 het dichts bij. De grote mand
boodschappen is gewonnen door mevr. de Waard
van de Dillen, het bedrag was / 6^.5^« De
pop ging na loting naar mevr. Pels, Broeker-
haven, de naam was Beatrix. Het sluimerkus-
sen ging naar J.Spaan, 31 kleuren waren er
in verwerkt, Alle overige prijswinnaars
krijgen hun prijs thuisbezorgd. Dinsdag 28
maart is de trekking van de grote verloting,
dit doen we na'afloop van de gezamenlijke
boerenkool met worst maaltijd. Er voor zal
de heer Zwart ons mobie dia's met toelichting
laten zien van ons prachtige Waterland, We
beginnen ora 10.00 uur met de'koffie. Wei
even opgeven bij de bekende bestuursleden
of J. Spaan voor zaterdag a.s.

==RESTAURAa?IE BROEKER KERK=:=

T.b.v. het restauratiefonds van de N.H.Kerk
te Broek kunt u bij raw,-. M. Spaans, Laan
tel. of mw. T. Slegt, Buitenweeren 27,
tel. 1638: Kaarsen en lepeltjes met de afb,
van de kerk, lepeltjes met het Broeker wapen
en ansiEhten van Broek kopen. Gaat u gerust
langs en steun het restauratiefonds.




