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Rabobankno. 31.07.13.579

=:=AGENDA==

17 mei Fanfare Jeugd doet Leven, concert
19niei CUD PAPIER
19inei Cud ^roek naar de Belmerraeermolen
20mei Oemengd Koor Voorjaarsconcert
21-27niei Collecte AVO Nederland
22mei Plattelandsvr. A. Beets + N.Scherraer
23mei Welfare ^erkoop handwerken, Kieuwland
..pSmei-lOjun Collecte Rode Kruis
lljun Spreekuur B en W
12t/ml5jun Avondvierdaagse
23jun DUD PAPIER
25oun-ljul Collecte Epilepsie Fonds

4t/inl2aug Broeker Feestweek

==OUD PAPIER==

Zaterdag 19 mei wordt er weer CUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Om
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In bet
andere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
begonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? ^ok vod-
den worden meegenomen. Bij voorbaat dank.

==OUD PAPIER BEJAARDENSOOS==
• I • • II • • III

I.v.m, Hemelvaartsdag v/ordt er oud papier j
opgehaald voor de Bejaardensoos op woensdag j
23 mei a.s. i

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

Postgiro 17 85 66

:?:feOUDHOLLANDSE MARKT==

iOp zaterdag 11 augustus a.s. organiseert de
IBroeker Gemeenschap weer een oudhollandse
irnarkt op het Kerkplein en langs het Haven-
irak, De raarkttijden zijn van 10.30 - l6,30
iuur. De prijs van een raarktkraani is f 30. — •
|De brieven aan de vaste kraarahouders gaan de
Ideur uit. Mensen die iok belangstelling heb-
'ben voor een kraam, kunnen contact opnemen
'met mw. Blufpand, De Draai 38-, tel. 3120,
idit geldt alleen voor diegenen die geen
Ibrief hebben gehad*

I ==AVONDVIERDAAGSE==
iAvondvierdaagse van 12 t/m 15 juni.
'start: l8.30-18,^5 uur Parkeerterrein school
Inschrijfgeld: t/m 13 jaar f ^#735 1^ j^iar
e.o.f3*73«
Aanmelden t/m 23 mei bij: W. Drijver, Buiten
w/eeren 17 •

==OPEH DAG SDOB==

Op woensdag 23^mei a^s. is er voor de Jeugd
vanaf 6 Jaar7'"dIe"nog geen lid is van SDOB
de gelegenheid op een leuke manier kennis
te maken met de voetbalsport. Van I8.3O tot
19930 uur staan diverse mensen klaar om de
eerste beginselen aan te leren. Let op, zo-
wel jongens als meisjes zijn welkom, Gaarne
van te voren even^opgeven bij Wira Drijver,
Buitenweeren 17, tel. 1201 of J. Spaan,
Heemsweer 311 tel. 3130.

Meisjes in de leeftijdsgroep 12 t/ra l'+ Jaar
ziJn eveneens van harte welkom. Het meisjes-
team, datop zaterdag speelt, heeft n.l.
aanvulling nodig. Mevr. A. Evenboer, de
Vennen 3i tel. 1^93 kan Je vertellen hoe
leuk voetballen is.

==' ^ en 3 MEI=:=

Dodenherdenking en Bevrijdingsfeest 1990 z3Jn
weer voorbij. Op gedenkwaardige en vreugde-
volle wijze is hieraan ook in Broek uiting
gegeven. Een stijlvolle herdenkingsbijeen-
komst in de N.H. Kerk, een optocht met schit-
terende praalwagens uit bijna alle buurten
van ons dorp, een zeer geslaagde broodmaal-
tijd in de N.Hi. Kerk en tot slot een gran-
dioos Bevrijdingsbal in het Broekerhuis ziJn
stuk voor stuk onderdelen waar velen met veel
plezier aan terug zullen denken. Voor dit
welslagen is veel voorbereidingswerk nodig
geweest. Zonder iemand te kort te doen wil
het bestuur van de Broeker Gemeenschap ieder
een, die ziJn steentje hieraan heeft bijge-
dragen, heel hartelijk bedanken.

==:HOGE HOEDEN TOERNOOI SyB==
Ter afsluiting van het seizoen 19^9/90 wordt
op zondag 27 mei 1990 op het sportcomplex
"Het Noordsche Bosch" weer het traditionele

"Hoge Hoeden Toernooi" gehouden. SDOB-leden
dienen zich op te geven biJ hun aanvoerder
of elftalleider; niet-leden kunnen zich
raelden aan het adres: Zuiderwouderdorps-
straat 11, tel. 3303*

openingstij^n' gemeentesecretarie

dagelikks van 9*00 - 12.00 uur

ogeningstijden^postkantoor

dagelijks van 8.30 - 12.30 uur




