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Plattelandsvrouwen "Webtheater"
Kerstconcert in de Grote Kerk, M'dam
KoppelklaverJasdrive in SDOB kantine

^ K.D.S. Tentoonstelling garage Buurs

Volkskerstzangdienst, Zuiderwoude
Bejaardensoos Kerststukje maken
0*d.Pannen:Viering Deens Kerstfeest
Volkskerstzangdienst
Usclub jaarvergadering
Bejaardensoos Nieuwjaarsreceptie
Fanfare Z'woude Nieuwjaarsconcert
Spreekuur B en W
Gemeentebestuur. Nieuwjaarsreceptie
OUB PAPIER • .
NCVB Gezondheidszorg
NUT Hypnose ...
Plattelandsvr. Jaarverg.+dia's IrianY
Spreekuur B enW
NCVB Jaarfeest + Westfriese sketches
OUD PAPIER

NUT Baant'Jer, schrijver
Plattelandsvr. over Cornelis Jetses

==PLATTELANDSVRQUWEN=:=
In tegenstelling tot. het vorige bericht
speelt het Webtheater in het Verenigingsge-
bouw en niet in de Geref. ^erk. De kerstvoor
stelling genaamd: "Drie Zwervers" wordt van-
avond opgevoerd. Aanvang: 20.00 uur.

==KLAVERJASSEN==
KoppelklaverJasdrive op zaterdag 17 dedember
.in de kantine van S.D.O.B. Aanvang: 20.00 u*
Geeft U spoedig. op bij J. Spaan, tel. 131^.

==BIBLIOBTJS=:=
Met ingang van 1-1~1989 staat de bibliobus
i.n Uitdam van 11.15-11.^5 uur en in
Zuiderwoude van 12.00 - 12,30 uur.

==UNICEF==
Nog steeds -te koop bi.J Roeleke de Gier,
Keerngouw 10, tel; l621 Uhicefwenskaarten
puzzels, agenda's, kaarsen^en"vele^andere
artikelen. De opbreiigst -van A6h-wenskaart is
al voldoende om 5 kinderen.±e redden van de
tragische uitdrogingsdood door diarree.

Uw wenskaart is hun kanskaart.

==VERLOREN==
biJ *t Stokpaardje op 8-12-^88 een hoesje
voor een Fuji fototoestel. Petra Pilkes,
===== tel. 1279. ====

Postgiro 17 85 66

==IJSGLUB==

Op woensdag 28december I988 houdt de ijsclub
zijn Jaarvergadering in het Broeker Huis.
Aanvang: 20.00 uur. Op de agenda staan o.a.
Jaarverslag secretaris; Jaarverslag penning-
meester; bestuursverkiezing; rondvraag.
Met" betrekking tot het punt bestuursverkie
zing het volgende: J.v.d.Snoek neemt afscheid
als voorzitter en voorgesteld wordt J.Blak-
born in ziJn plaats te benoemen* Verder wor-
den Bart Geel en Willem Maasland Jr. door
het bestuur voorgedragen als bestuursleden,
Bart als secretaris, Willem als lid.

==KERSTBOMEN==

Evenals voorgaande Jaren kunt U weer een
kerstboom kopen biJ W. Reijnders. U weet dat
de opbreiigst voor het Eestauratiefonds van
onze Broeker Kerk is, iedere gulden is er een
Tevens hebben wij ook Kerststukjes te koop.
Zit U met vervoer, geen'*probieem''de boom
wordt biJ U thuis bezorgd. We hebben nu ook
bomen met kluit. W.Reijnders, Wagengouw 7i

tel. 1451.

==OLIEBOLLEN==

Traditiegetrouw bakken we weer oliebollen
tob.v. de restauratie van de kerk. De fam.
Spaan heeft hun keuken weer op 29 december
beschikbaar gesteld, dus gaan we weer aan
de slag. De prijs is nog hetzelfde;
10 oliebollen / 6.—
10 oliebollen met krenten en rozijnen: f 7* —
alles incl. poedersuiker.
We komen weer biJ u langs om uw bestelling
op te nemen en eventueel kunt U het ook tele-
fonisch doen biJ: A,Drijver, 1201; W.Pronk,
1302 of T. Slegt, 1658.

==VERVOLG BRIDGE==
De vervolg cursus "Van start tot finish -2"
start op 17 Januari a.s. U dient zich voor
de ^erstdagen opgegeven te hebben biJ:
Chaya Sint, tel. I709.

==RESTAURATIE BROEKER KERK==:
Kaarsen, kalenders, ansichtkaarten, lepeltjes
met het wapen van Broek en" lepeltjes met
een afbeelding van de Bpoeker K.erk ziJn te
koop biJ: mw. M. Spaans, Laan tel. 1^9^
en raw. T. Slegt, Buitenweeren 27,tel. I658.

==BIBLIOTHEEK==
De bibliotheek is' maandag 26 december a.s.
==== gesloten. =:




