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==^NDA==
9t/m 13mei "Ontzet" door Neeltje Pater

11mei Raadsvergadering
13mei ODD PAPIER: Havenrakkers
14mei Fanfare ZVoude Concert in Keukenhof
14t/m18mei Havenrakkers inschrijven 1.1,
16mei Ouderensoos laatste soosmiddag

Ouderensoos naar Fries!and
OUD PAPIER Sees: Nocrdzijde

17mei

ISmei

20mei

21mei

21 mei

24mei

28mei

1 jun
1 jun
8 jun

Fanfare Zuiderwoude solisten/slotavond
S.D.O.B. Hoge Hoedentoernooi
Concert in Broek: Alphons Diepenbrock
OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Concert in kerk: Amst. Renaissance Koor
OUD PAPIER Soos: Noordzijde
Plattelandsvr. Jaarlijks uitstapje
OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

8jun Raadsvergadering
9-11jun Fanfare Z'woude naar Schiermonnikoog
13t/m16j un Avondvi erdaagse
15jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde
22jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
29jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde
ljul OUD PAPIER Havenrakkers
ljul Broekpop Midzomernachtsfeest
6jul Raadsvergadering
8jul Fanfare Zuiderwoude Afsluitings concert

5t/m13aug BROEKER FEESTWEEK

==OUD PAPIER HAVENF^KKERS==
Zaterdag 1 april wordt er weer OUD PAPIER
opgehaaTd door oTB.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. Bi j voorbaat dank!!

> *

==SDOB - HOGE HOEDENTOERNOOI==
Op 21 mei wordt het jaarlijkse HOGE HOEDEN
toernooi georganiseerd door w SDOB. In-
schrijving voor alle leden, maar ook voor
gastspelers en speelsters op zondag 21 mei
van 10.00 tot 10.30 uur.
Ter omlijsting van deze feestelijke dag is er
een springkussen voor de jeugd.

==OUD PAPIER SOOS==

I.v.m. Hemelvaartsdag haalt de Soos op woens-
daq 24 mei OUD PAPIER op aan de Zuidzijde.

♦♦*****»

==:BEDANKT==

Een geweldige feestweek is ten einde, een
feestweek die begon met Koninginnedag en
eindigde met een daverende 50e Bevrijdings-
dag.
Dank en complimenten naar de tien buurten
voor de prachtige praalwagens.
Dank aan een ieder voor inzet en/of komst
naar de diverse festiviteiten. Met z'n alien
hebben we er een groots feest van gemaakt.

Waar een kleine gemeenschap
groot in kan zijn!

=:=AAN DE OUDERS VAN:==
toekomstige basisschooITeerlingen

De inschrijving van leerlingen aan de openba-
re basisscholen in Broek in Water!and en
Zuiderwoude is dit jaar als volgt geregeld.
In verband met de planning en organisatie van
het nieuwe cursusjaar (o.a. aantal leerkrach-
ten en aantal groepen) is het voor beide
scholen van belang te weten hoeveel leerlin
gen er in het nieuwe cursusjaar te verwachten
zijn. Beide scholen will en daarom graag we
ten, welke kinderen zij het komende cursus
jaar kunnen verwachten.
Qpenbare _baslsschopJ.
in Water!and, tel s_J.M7
inschrijving dagelijks bij voorkeur na tele-
fonische afspraak en wij stellen u ook in de
gelegenheid om in te komen schrijven op:
maandag 15 mei 15.45 - 16.45 uur) in de
dinsdag 16 mei 15.45 - 16.45 uur) kleu-
woensdag 17 mei 12.30 - 13.30 uur) ter
donderdag 18 mei 15.45 - 16.45 uur) school
openbare basi sschooj _„De _Qverh?!^l i.n..^AJi.?i®rr
woude. tel. 329i._
Inschrijving dagelijks.
Bij voorkeur na telefonische afspraak.

=:=CQNCERT IN BROEK==

Zondag 21 mei 15.00 uur in de Broeker Kerk:

Het Amsterdams Symfonieorkest Alphons Diepen
brock, o.l.v. Janos Konrad is een heus orkest
met een voortreffelijke reputatie.
Het orkest telt ± 40 leden en is van 1950.
Dankzij de doelstelling "het bevorderen van
orkestspel door amateurs" is het niveau hoog.
Het grootste deel van het repertoire bestaat
uit werken uit de klassieke periode, maar zo
af en toe wordt een modern mals kluifje niet
uit de weg gegaan. Toegangsprijs: f 10. .




