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==AGBNDA==

6inrt NUT Indonesie Karin Schaedtler
7mrt De Overhaal Fancy Fair
8rart Zuiderwouder Toneelgroep
8mrt-l6mei Sxpositie Broek Huis: Fotoclub
9rart S.D,O.B.-l - Alcmaria Victrix-1
5-12apr Collscte Hartstichting
Bapr NCVB Sprekende stenen
9apr Havenrakkers toneel leerlingen
9apr Saad van Kerken Agap$ Maaltxjd
Oapr Havenraiikers toneel belangstellenden
lapr ROHMSLKAHKT t.b.v. rest.fonds Kerk
lapr Klaverjasver. Koppeldrive
lapr Gemengd Koor zingt in Middellie
lapr Cantorij M'dam:Johannes Passion
6apr Plattelandsvr* "Oud Amsterdam"
?apr BroekerkerkconcertiTrio Concertante
5apr OUD PAPI^'
Oapr NUT '/»im Sale Bim
4mei Dodenherdenking
7mei plattelandsvrouwen E^ndagsbestuur
3mei NCVB Creatieve avond
7mei Kapellenmiddag te Zuiderwoude
7mei Broekerkerkconcert Camerata Amsterdam
2-23raei Oemengd Koor W»lands Korenfestival
6jun K.D.S, Kiiken bij de kleindierfokker
6jun Neeltje Pater Premiere Opstand in N.H

==FANGY FAIH OP DE OVERHAAL==
ip vrijdag 27 maart is op basisschool de 0-
^erhaal iedereen welkom. We organiseren dan
sen Fancy fair voor jong en oud. Br is een
iad van Avontuur waar u mooie prijzen kunt
/innen. Op de komraelmarkt kunt u voor een
)rikkie allerlei spulletjes aanschaffen.
roor de kincleren zijn er diverse spelletjes
;e doen. En er is een kinderdisco en een
:inderbioscoop. Iedereen is welkom van 5
;ot half 9# En je hoeft thuis echt niet te
5ten want je kan met hserlijke hap3©s je
juik goed rond eten-op de Overhaal op

vrijdag 27 maart.

gaS.D^O.B,, ALCMABIA VICTRIX=~
Dp zondag 29 maart a.s. v/ordt op "Het Noord
3che Bosch" de destijds afgelaste voetbal-
wedstrijd SDOB - Alcmaria Victrix gespeeld.
Hanvang: 1^.00 uur. U bent bjj deze uitgeno-
digd om deze belangrijke wedstrijd baj te
wonen.

==== ==:GSV0NDEK VGCjRv/EkP==

Sevonden in de Corn. iJoelestraat: een zwar-
te wollen handschoen. Terug te bekomen op
het adres Dokter C. Bakkerstraat 151
==== 1339. =====

Mededelingenblad: mw. A.Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201
Postgiro 17 85 66

8 april spreekt de heer Hagenaar over het
onderwerp: Sprekende Stenen op de joodse be-
graafplaats te Ouderkerk a/d Arastel.
Voor de pauze vertelt de heer Hagenaar over
de geschiedenis van deze Joden. Na de pauze
laat hij ons dia's zien met prachtige bijbelse
voorstellingen welke te zien ziJn op de graf-
stenen uit de gouden eeuv/. Er wordt een uit-
stapje georganiseerd naar deze begraafpl«aats.

=:=DS HAVENkA.:KEkS==

Op vrijdagavond
wordt in het Dorpshuis te 2uiderwoudi voor
ouders en belangstellenden 5i-S5ii®i2??!!

^opgevoerd door leerkrachten en ou3ers van de
jbasisschool De Havenrakkers. Kaarten ^ f 6.—
Ivanaf 30 maart a.s. verkrijgbaar bij;
(fara. Schrama, Hageweer ^1, tel. 3067 •
Ifam. Swart, Nieuwland 8, tel. 1585 of op
jschool. Kaartverkoop in Zuiderv/oude elke
iwerkdag vanaf 15.30 tot 17.00 uur aaii school.
IWilt u komen kijken en heeft u vervoersgro-
|blemen, neeint u dan even contact*"op met
|scRooI7 tel. 18^7 of met Iris Feenstra, tel.
j02908-4800. Deze toneeluitvoering is mede rao-
|gelijk door de adverteerders» middenstanders
leen bedrijven, die in ons prograramaboekje ver-
Jmeld staan. Wij zijn hen daar bijzonder erkente-
jlijk voor.

1 ==MENSEN IN N00D^=
iDe gebruikelijke inzaraeling van gedragen kle-
jding vo=.^r de Stichting Mensen in Nood zal
|plaats vindt plants op zaterdag_^^april van
jlO.OO tot 12.00 uur koraen"w]j"Iangs7 maar v/ij
|bellen niet aan. Wilt u de kleding voor 10.00
kuur buiten^zetten? Hiervoor onze hartelijke
Idank. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen
Ibij D. Klok, tel. 1920, Broek in Waterland.
Voor Zuiderwoude kunt u de kleding brengen bjj
|de u aliin~welbekende fara. Pronk. Tot + 12.00
5uur op k april en daarvoor ook.
{Voor Uitdam kunt u de kleding t.e.m. 5 april
Iook bij^Si^u alien welbekende fam. Pronk
jbrengen.
Namens de beide families Pronk bij voorbaat
dank.

==KLAVERJASSENaa

Koppelklaverjasdrive op zaterdag 11 april
jom 20.00 uur in het Broeker Huis. Opgeven
jbij J. Spaan, tel. 131^.




