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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DB STICHTING i JOB BROBKBR GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap'\ mevr, B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38t tel« 3120,

==AGENDA==
•JS^ec Kerstzangdienst Broek in Waterland

d'ec Klaverjasver. Koppeldrive
20dec Broeker Koor Kerstconcert

20dec Cantory Gr.Kerk M'dam Kerstconcert
2ldec Volkskerstzangdienst Uitdam
27dec Biljartclub - Open dag
IJan Jeugdhuis Nieuwjaarshappening
3oaii Brandweer Kerstboomverbranding
k^SLii SDOB Nieuwjaarswedstrijd + instuif
3oan Spreekuur B en W
6jan Gemeente Nieuwjaarsreoeptie -

10^«i3r-TftiugdUffis HTtaclii CD discoshow
l^jan NCVB Erfrecht
13jan NUT Herman Pieter de Boer
17aan OUD PAPIER
21Jan Plattelandsvrouwen Jaarvergadering
24jan Jeugdhuis DSV drive in show
llfeb NCVB Jaarfeest
I7feb Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
^^^eb NUT Hans Uylenburg binnenhuisarchi'tect
l^ieb Plattelandsvr. Mies Bouhuys
21feb OUD PAPIER

==BILJARTVER."DE ZOLDER"==
Sport en spel is ons motto op a.s. aaterdag
27december. Vanaf 10.00 uur *s morgens~£an"
ien^ieSer^die van een partijtje biljart
houdt terecht in het Broekerhuis. Behalve
klassiek biljarten, zoals libre en bandsto-
ten, is er de mogelijkheid om een ander bil-
jartspelletje te doen. Attributen zijn hier-
voor aanwezig. Voor degene, die de raeeste
missers, meeste cararaboles, de hoogste serie
en hoogste gemiddelde produceert in 23 beur-
ten liggen er leuke prijsjes in het ver-
schiet, Aanmelden graag voor 23 december bij
R. Koster, tel. 1339*

sfcstsS .D .O.B.

Zondag ^ januari weer de traditionele Nieuw-
jaarswedstrijd van SDOB. Aanvang: 13.00 uur,
Na afloop van de wedstrijd om 13«»00 uur de
NIEUWJAARSINSTUIF. Mocht de wedstrijd niet
doorgaan, weer of geen weer, de instuif
wordt altijd gehouden!!

==:UNICEF==

Unicef kaarten kunt U kopen bij Roeleke de
Gier, Keerngouw 10, tel. 1621.

Redactie adres mededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 171 tel. 1201.

==BR0EKER KGOR==

Dit jaar heeft U de kans om sfeervol in ei-
gen dorp een Kerstconcert bij te wonen. De
kerstboom staat er al, overal kaairsen en
dan echte oude Engelse Kerstliedjes, de
"Ceremony of Carols" van Britten en een Kers
cantate van Vierdanck. Aan het concert van
het Geraengd Koor Broek in Waterland werken
mee: sopraan, Nel Kamps; mezzo-sopraan Anne
Mieke Fase; dwarsfluit: Maud van Ingen en
Annemieke Keur; piano, Gerda Rasker.Jffet ge-

4Heel o.3r.v.~Marrie Durge. Aanvang: 20.00 uur
in de verwarmde N.H.Kerk te Broek.

==JEUGDHUIS "DE VOORHAAK"==:
20 - 27 december gesloten.
Donderdag 1 janauri NIEUWJAARSHAPPENING
Aanvang: 00.13 uur. Als we deze mylpaal ge-
haald hebben wensen alle raedewerkers en be-

stuur van "De Voorhaak" iedereen een voor-

spoedig 1987 toe. Zoals in voorafgaande ja-
ren, deze nieuwjaarsnacht werd ontzettend
druk bezocht, hopen we jullie deze keer bij
de start van het nieuwe jaar ook weer te ont
moeten. En de eerste consumptie is gratis.

==KERSTBOMEN==

Wij hebben voor u mooie en vooral "verse"
kerstbomen die j.l. 13 december uit het bos
zijn gespit.Bomen in verschillende prijzen.
Wanneer u een boom bij ons koopt, steunt u
tevens de restauratie van de Broeker ^erk.
U heeft het in de krant kunnen lezen, dat on
ze mooie kerk opgeknapt zal worden. Hiervoor
is veel geld nodig! Daarom met deze aktie
draagt ook U een steentje bij door een kerst
boom te kopen bij W.Reajnders, Wagehgouw 7*
tel. 1^31.

==KBRSTFEEST==

Hierbij nodigen de kinderclub en de zondags-
school iedereen uit om met ons het Kerstfees

te vieren op zondag 21 december om 19«00 uur
in de N.H.Kerk.Wij hopen pp een goede dienst

==KLAVERJASSEN==

Kerstklaverjasdrive op zaterdag 20 december
in het Broekerhuis. Aanvang": 20.00 uur. Op-
geven bij J. Spaan, tel. •131^."

De redactie wenst U

PRETTIGE KERSTDAGEN




