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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGmDA==

Idoc Fabfare Zuiderv/oude, concert
4dec Spreekuur B en W
5dec Bejaardensoos Sinterjtlaasfeest
7dec NUT Henk Vog-dzang
8dec Opening N.H.Kerk Broek in Waterland
9dec OUD PAPIER
9dec Opendag N.H.Kerk Broek in Waterland

lOdec Kerkelijke opening N.H.Kerk
13dec NCVB Adventsviering

l6aec K.D.S. Tentoonstelling
17
17dec Broeker Koor Kerstconcert
17dec Volkskerstzangdienst te Uitdara
19dec Bejaardensoos Kerstdiner
Sldec Plattelandsvrouwen Kerstavond

22dec Kerstzangdienst te Broek in Vi/'land
23dec Klaverjasver. Koppeldrive
2^doc Volkskerstzangdienst -te Zuiderwoude
2jan Bejaardensoos Nieuwjaarsreceptie
A-Jan NCVB Nieuv;.jaarsreceptie
7Jan i'anfare Zuiderv/oude Nieuwjaarsconc.
9Jan Gemeente Broek Nieuwjaarsreceptie

I7j2^^u NCVB Het bude Turkije
l8j.an NUT Bart Wursten
20Jan OUD PAPIER
24Jan Plattelandsvr. Jaarvergadering

==SPRSEKUUR==

Het maandelijks spreekuur va-n B en W is op
4 dec ember a.s. om 19 <.00 uur, De Erven
Zitting heoft deze keer de heer Kingma»

==OUD PAPIER==

Zaterdag 9 december wordt er weer OUD PA
PIER opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers
Om 9*30 uur iDeginnen we op de Eilandweg,
In het andere deel van het dorp wordt om ..
10,00 uur begonnen. Wilt U het papier in
docs, zak of goe'd gebonden tijdig buiten
zetten? Ook vodden worden meegenomen. BiJ
voorba.at hartelijk- dank,

==N U T==

Donderdag 7 december kom't HENK VOGELZANG
een lezing met dia's houden over het oud-
cte en uitbundigste natuurgebied van de
Verenigde Staten, het Yosemite National
Park,

==:UNICEF==

Koop Unicef kar?.rtc:i en kadootjes bij Lies-

>v - .'.k'.1"t is huT! kanskeI '

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

==KLEINDIER JOURNAAL==

Heel snei is een Jaar omgevlogen. Zo is
het nu al iveer tijd voor onze Kleindier-
show, Veel voorbereidingen zyn al getrof-
fen, Snkele zieke keurraeesters nog op het
nippertje kunnen vervangen en onze "vraag
programme's" de daur uit, Dit is een pro-
gramma v/aarin de "gevraagde" diersoorten
verraeld staan, met daarbij de behorende
keurmeester. en prijzenpakket. Zo ook het
deelnamereglement, Vervolgehs schrijven fok
kers hun dieren in op een inschrijfblad en
bezorgen dat op het seer, Aan de hand daar
van kunnen viij de dieren indelen op ras,
leeftijd en kleur, Keurige kaartjes per
betreffend dier ontvangen de fokkers weer
thuis, opdat zij weten in welke kooi hun
dieren geplaatst moeten worden, Een hele
papierwinkel, Dit alles kunt u natuurlyk
eerdaags bev/onderen aan de ^ellingweg 8,10

==KERSTCONCERT BIJ KAARSLICHT==^^'^
Op zondag 17 december 's middags om l6,00
uur geeft het Gem, Koor Broek in vyland
saraen met het Baarns Mannenkoor een kerst

concert biJ kaarslicht in de gerestaureerde
kerk van Broek, Op het programma staan o,a.
de Missen Festiva van Alexander Gretchani-
noff en verschillende kerstliederen uit

all'erlei landen, Het orgel zal bespeeld
worden door Henk Verhoef, Toegang gratis,

==FANFARE- ZUIDERWOUDE==

Oude dorpsfilra van Zuiderwoude en Uitdam,
Fanfare Zuiderwoude vertoont~ien"*In~haar
bezit zijnde oude dorpsfilra uit de begin-
Jaren vijftig. Dit zal gebeuren na het win
terconcert o,l,v. de heer HoHoogenberg in
hot Dorpshuis te Zuiderwoude op vrjjdag 1
december 1989, aanvang 20,00 uur, De film
heeft veel waarde voor de dorpsgemeenschap
daar het bekende Zuiderwouders en Uitdam-

mers laat zien, die in de loop der Jaren
zijn heengegaan, Ook vormen van werken ko-r
men naar voren, v/elke uit het dorpsbeeld
ziJn verdwenen, Betreffende film is kortge-
ledeh gecbpieerd, om deze voor de toekomst
veilig te stellen, Derhalve -heeft dat kos-
ten. met zich raeegebracht, een reden dat
/ 3»- entree wordt gevraagd, Na afloop
van dit geheel een gezellig samenzijn,

ITuishoudolrlike- v voor 2 a 3 oobtan—
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