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==:AGENDA==

23apr CUD PAPIE8
30apr NUT Wim Sale Bim
30apr Rommelmarkt voor kinderen "Schoolplein"
30apr Broekerhuis Oranjebal
^mei Dodenherdenking
7niei Steenwerpen Oranjetournooi
7raei Plattelandsvrouwen E^ndagsbestuur

13niei NCVB Creatieve avond
l3niei Sparta Jaarvergadering
l^inei NUT reiziger/schrijver Wira Zaal
l6inei-6jun Exp.B.H. Nalatenschap Porsius
17fflei Kapellenmiddag te Zuiderwoude
17mei Broekerkerkconcert Camerata A*dam
22raei...

WittSrlands Korenfestival23mei

23mei CUD PAPIER
5Jun Opstand in. Noord-Holland, generale

: 6jun-"27jun Exp.B.H, Kostuumontwerpen
6jun Premiere "Opstand in Noord-Holland"
9-10-11.12-1^-16-17-18-19-20 juni

St.Neeltje Pater brengt
OPSTAND IN NOORD-HOLLAND

l6t/ml9 jun Avondvierdaagse
k^ul OUD PAPIER

==OUD PAPIER==

Zaterdag 23 april a«s« wordt er weer OUD PA
PIER opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers#
Om 9*30 uur beginnen we op de Eilandweg. In
het andere deel van het dorp wordt om 10.00
uur begonnen. Wilt u het papier in doos, zak
of goed gebonden, tijdig buiten zetten? Ook
vodden worden meegenomen. BiJ voorbaat dank! f

==KONINGIHKEDAG==t

Een KINDERROMMELMARKT op het schoolplein van
5e Havenrakkers. Als er kinderen zijn die
nuziek willen maken, dan is dat ook heel ge-
sellig en dan kuhnen we er een echt feest
iran maken. Als je mee wilt doen geef je dan
3p bij Nel ArendSj tel. 3096 of Rick van
Saanen, tel. 1209.

Cn het Broeker Huis kunt u vanaf 21.00 uur
Coninginnedag vieren met dicotheek LEMO.

==NUT==
'/ira Sale Bim. De aangekondige jeugdvoorstel-
.ing op koninginnedag zal helaas niet door-
jaan en is tot een volgende vakantie uitge-
(teld.

e bibliotheek is op 30 april gesloten en op
mei vervalt de avonduitlening.

=:=DODENHEHDENKING==:

h mei 1992
om 19«^3 uur in de N.H.Kerk te Broek in W.
Orgelimprovisatie - G. Luitjes
Deolamatie - M. Spaans-Bekker
Orgelimprovisatie - G. Luitjes

2 minuten stilte
Samenzang: Het Wilhelmus

==STEENWERPEN=:=
Op 7 mei a.s. organiseert de Steenwerpers
ver. De Vaste Hand het z.g. Oranje Tournooi.
Aanvang lk,00 uur bij de SDOB kantine. Een
tiental clubs komen dan in actie. V/ie met
deze sport nader kennis wil maken is van
harte welkom.

==MINI-TSNTOONSTELLING ROQMSINDE=:=
Zondag 26 april kunt u nog naar de tentoon-
stelling over het Roomeinde in het voormalig
gemeentehuis aan de Erven. Tijd: 11.00 -
16.00 uur. Toegang gratis.

==PLATTELANDSVROU;i/EN==

7 mei in de Gereformeerde Kerk te M*dam om
20.00 uur EENDAGSBESTUUR. Het eendagsbestuur
treft in het diepste geheim voorbereidingen
voor een leuke avond. Afwachten dus maarlI

==GyM.VE8.SPAHTA==
I.v.m. de geringe opkomst van het aantal
leden op onze jaarvergadering hebben wij
moeten menen deze te verplaatsen naar 13 mei
a.s. Deze wordt gehouden in het Broeker^Huis
om 20.00 uur. Wij verzoeken u om dan massaal
te komen, zodat er dan ook beslissingen ge-
nomen kunnen worden. Tot ziens op 13 mei MM

==ROMMSLMARKT==
Zaterdag 11 april, het was prachtig weer.
Om 9-00 uur stormden de eerste kopers binnen,
er werden goede zaken gedaan t.b.v. het res-
tauratiefonds van de kerk het eindbedrag isj
/ 16.011,43. Mensen heel hartelyk bedanktj
Graag willen we onze waardering uitspreken
over de ^ulp die we deze dagen ontvingen.
De boodschappenmand is geraden door J.Mey
Noordmeerweg, hij had f 67.91 en het was
f 67,83. De lappendeken is gewonnen door
mevr. Lubrecht, Hageweer. De beschilderde
kolenkit is gewonnen door de fam. de Gier,
Noordraeer. De fruitmand, eerste prijs by
het sjoelen is met 88 punten gewonnen door
mevr. Hoogland, Franeker. Nogmaals iedereen
bedankt voor alles, vooral de helpers.
V/. Rejjnders, J. Hoetmer, P. van Mook.




