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==AGENDA==

2mei Steenv/erpers Oranjetournooi
^mei Dodenherdenking
5inei Broekerkerkconcert

l^mei Plattelandsvr. E6ndagsbestuur
l^mei Welfare Verkoop op Parkeerterrein
l^iiiei NCVB Creatieve avond
17mei Koeperman Rabo Zomer/l4P Drives
2'+raei Koeperman Rabo Zomer/MP Drives
25inei Concert Gem.Koor+Jeugd doet Leven
25mei SDOB Feestavond
26mei SDOB Hoge Hoedentournooi
ljun KDS Kijken bij de kleindierfokker
2Jun Raad van Kerken Oecumenische Dienst
^t/m7jun Avondvierdaagse
83nnt/m27jul Expositie B.H.:B. den Hartog

12jun Plattelandsvr. Alzheimer Stichting
15Jun CUD PAPIER

==DODENHERDENKING== ^
^ mei 1991

cm 19*^5 uur in de N.H.Kerk te Broek in W*
Qrgelimprovisatie - G. Luitjes
Declamatie - M. Spaans-Dekker
Qrgelimprovisatie G. Luitjes

2 minuten stilte

Samenzang; Het Wilhelmus

==RICHTLIJNEN NATIONALE HERDENKING==:

U wordt verzocht op mei met onderstaande
richtlijnen rekening te houden.
1. van 's avonds 18.OO uur tot zonsonder-

gang (21.09 uur) zullen van alle openba-
re gebouwen de vlaggen halfstok worden
gehangen. Particulieren worden verzocht
deze gedragslijn te volgen.

.2. van 20.00 uur tot 2 minuten da'arna zal

stilte inacht worden genomen.
3-. alle horecabedrijven dienen tussen I8.OO

en 21.00 uur zodanig te worden geexploi-
teerd dat hieraan elk vermakelijkheids
.aspect ontbreekt.

4. gedurende de periods van I8.OO tot 21.00
uur dienen zowel van horecabedrijven als
van andere bedrijven de reclameverlich-
ting (neon-buizen en lichtbakken) te
worden gedoofd en er mag geen andere '

muziek ten gehore worden gebracht dan die
van de officiele nederlandse radioprogram-
ma's.

==AANPLAKBORD==:

Op de zijgevel (kant Arno) van het O.B.M,-
pand hangt nu een prikbord. Alle verenig-
inpcn kunnen hier gebruik van makeiii

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

Postgiro 17 85 66

==AVONDVIERDAAGSE==

De N.W.B. Avondvierdaagse zal in Broek in
Waterland worden gehouden van dinsdag 4_3uni
t/m vrijdag 7 juni. Start: elke avond vanaf
hi^'Parkiertirreln Nieuwland tussen 180O
en 18.45 uur. Inschrijving t/m 24 mei bij:
W. Drijver, Buitenweeren"!?, Broek in W'land
Vermeld moet worden : Naam, adres, postcode,
geboortedatum en de hoeveelste keer dit jciar
wordt gelopen. Kosten: /•5«75 per persoon
Op vertoon van lidmaatschapskaart 1991 v.d.
NHWB of NWB wordt een reductie van f 1.50
gegeven.

N.B. Kinderen van 12 jaar en jonger (behalve
het voortgezet onderwijs) worden zonder be-
geleiding van een volwassene niet ingeschre-
ven. De kinderen dienen in 1991 9 jaar te
zijn of te worden. Komt u a.u.b na 17*00 uur
inschrijven.

=:=STEEN\,VERPEN==:

Donderdag 2 mei om 14,00 uur wordt op het
SDOB terrein het jaarlijkse Oranje tourr oi
gespeeld. 80 spelers en speedsters strijden
dan ora hun eigen- en hun club-eer. ledereen
is welkom om deze vooral in Noord-Holland

bedreven sport te aanschouv/en.

=:=VERKOOP WELFARE==

Op woensdag 15 mei a.s. staan wij 's morgens
weer van 9.00 tot I3.OO uur met een kraam
vol zelfgemaakte artikelen naast de groepte-
man op het parkeerterrein aan het Nieuv/land.
Wij hebben: kindertruien, schortjes; tafel-
lakens, sokken, knuffelpoppen, smurfen, ka-
bouters, babyartikelen. Ook hebben wij een
raand met afgeprijsde artikelen. Is het 15
mei slecht weer, dan staan wij er een week
later.

==NCVB=: =

15 mei een creatieve avond. Kralen kunnen
van hout, glas, klei of plastic zijn. Ze kun
nen rond, vierkant, lahgwerpig, ovaal, groot
of klein zijn. Op verschillemde raanieren kun
ze verwerken* Wat wij die avond gaan doen,
is een verrassing.

==PLATTELANDSVROUWEN==

Dinsdag l4 mei in het Dorpshuis te Zuider-
woude ora 20.00 uur E^ndagsbestuur.
Het Eendagsbestuur houdt tot de laatste mi-
nuut geheim wat ze voor deze avond voor ons
bedacht hebben. Afwachten dus raaarJ!1!




