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==AGENDA==

ISmei Exposeren Broeker Huis, verg.
23mei Bibliqtheek gesloten
2iBm6i OUD P/^lER Soos: Zuidzijde
27mei Broekerhaven: Di a's Beunder
28m6i F^fare ZuiderwoudeiUitWisseling
29mei SDOB HOge Hoeden Toerriooi

2jun CXJD PAPIER Sees: Noordzijde
2jun Plattelandsvr. Jaarlljks uitstapje
3jun CONCERT Broeker Koor + Muziekver.
4jun CUD PAPIER Havenrakkers
93un OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
9jun Verkiezingen Europees Parlement

14t/m17jUh AVONDVIERDAAGSE
16juri CUD PAPIER Soos: Noordzi jde
16jun Raadsyergadering
23jun cup PAPIER Soos: Zuidzijde
30jun CUD PAPIER Soos: Noordzijde

7juV CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
14jul CUD PAPIER Soos: Noordzijde
16ju1 CUD PAPIER Havenrakkers

~BIBLIOTHEEK==

De bibliotheek is op 23 mei
GESLOTEN
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. , ==^EKERHAVENNIEUWS==
Op valer verzo'ek laat Adrie Beunder ons nog
eens z i j n di s z i en van o. a. het ri j ke ver-
ehipingsleven van ons dorp met hun uitvoerin-
gen en feesten eh hoe ons dorp er uitzag
voordat de N247 tiet dorp door midden deelde.
U kunt dit aneniaaT zien op

vriidag 27 mei om 19.45 uur
in de recreatiezaal van Broekerhaven.
Entree f 3.0Q, incl. een kopje koffie / thee,
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==BROEKERMARKT==
Op zaterdag 13 augustus a.s. organiseert de
Broeker Gemeenschap weer een markt op het
kerkplfein en Tangs het Havenrak. De marktti j-
den.zijn:van 10.30 - 16,30 uur.
De pri j s van een marktkraam is/ 50. —.
De brieven aan de vaste kraamhouders zi jn de
deur uit. Mensen- die ook belangsatelling
hebben voor een kraam kunnen contact opnemen
met mw. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120.

==:t-KX3E HdEPENTOERNOOI=:=
Zondag 29 mei om lp.30 uur begint op het
..ePprtpark "Met Noordsche Bosch" het Hoge
l^eden Toernooi van SDOB. Kom kijken, want is
die dag gezellig op het voetbalveld.
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==AVONDVIERDAAGSE==.

De N.W.B. Avondvierdaagse zal in Broek in
Waterland worden gehouden van:

dinsdaq 14 iuni t/m vrlidag 17 Tuhi a.s.
Start: Elke ayond vanaf het Parkeerterrein
aan het Nieuwland tussen 18.30 en 18.45 uur.

Inschrliving: t/m 27 mei bij W. Drijver,
Buitenweeren 17, Broek in Waterland.
Vermelden: Naam, adreis, postcode, geboorteda-
tum en de hoeveelste. dit laar wordt
gelopen. '
Kosten: / 5,75 per persoon.
Op vertoon van lidmaatschapskaart 1,994 van de
NWHB of NWB wordt een reductie Van / 1.50
gegeven. ;

Wandelboekies moeten v66r 10 j uni i ngeleverd
zijn, dan worden de herinneringen al gehaald!
N,B, Kinderen van 12 laar ^ longer (behal ve
voortgezet onderwijs) worden zonder begelel
ding vat) een volwassene niet ingeschreven.
De kinderen dienen in 1994 9 jaar te zijn of
te worden. Komt u na 17.00 uur inschrijven.
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==FANFARE "ZUIDERWOUDE"—
uitwisselingsconcert

Op de dag van de muziek, 28 mei 1994, waarbij
in geheel Nederland muzikale aktiviteiten
zullen plaats vinden, ,zal de Harmonie "Con-
cordia" uit Noordijk, gemeente Neede, Achter-
hoek, op bezoek zi jn bi j het Fanfarecorps
"Zuiderwoude".
's Morgens om ± 11.30 uur zal het gezelschap
aan komen te Zuiderwoude. En zal worden qnt-
vangen door de Fanfare "Zuiderwoude". Er zal
gezamenlijk koffie worden gedronken.in het
Dorpshuis te Zuiderwoude ter wederzijdse
kennismaking. Daarna vertrekt het gezelschap
naar Marken om vervolgens per boot af te
varen naar Volendam. Aldaar zal er tevens de
mogelijkheid zijn om de inwendige mens te
versterken. Om 's avonds weer terug te keren
naar Zuiderwoude.
De drumband van de Harmonie "Cbncordia" zal
een rondgang door Zuiderwoude maken om +
19.15 uur. Waarna het concert om 20.00 uur
zal plaats vinden in het Dorpshuis te Zuider
woude:

Wii verzoeken de inwoners van Zuiderwoude.
ter verwelkoming van de gasten de vlag uit te
steken.

Het is de bedoeling dat het Fanfarecorps
"Zuiderwoude" in 1995 de gast zal zijn van
"Concordia" Noordijk.
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