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==AGENDA==

Fanfare Zuiderwoude Feestavond

-3jan Exp.B.H. A.Oudejans+F.V.D.Ley
Spreekuur B en W
OUD PAPIER

NCVB Adventsviering
IJselub Jaarvergadering
IJselub naar Jaap Edenbaan

K.D.S, Tentoonstelling

Plattelandsvrouwen Kerstviering
Kerstzangdienst Broek in Waterland
Kerstklaverjasdrive
Geraengd Koor Kersteoneert
Afseheidsreeeptie gemeente Broek

8feb KDS Prijzenavond
21feb Broeker Gemeensehap Jaarvergadering
23feb IJselub Eeuwfeest

==SPREEKUUR B 8c W==

Het maandelijks spreekuur van B & W is op 3
december a*s* om 19»00 uur, De Erven 2. Zit-
ting heeft deze keer de heer Kingraa.

=:=OUD PAPIER==

Zaterdag 8 deeember wordt er weer OUD PAPIERj
opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers. Cm i
9.30 uur beginnen we op de Eilandv/eg. In hetj
andere deel van het dorp wordt om 10.00 uur j
begonnen. Wilt U het papier in doos, zak of !
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod- j
den worden meegenomen. BiJ voorbaat dank. j

==FANFARE ZUIDERW0UDE=:

Feestavond op 1 deeember a.s. Ter gelegen-
heId"van''het"*7023arig""besBaan van de vere-
niging, zullen leden en aanhang een brood-
maaltijd aangeboden krijgen van de dames
handwerkclub in het Dorpshuis te Zuiderwoude
De avond wordt feestelijk voortgezet om +
21.15 uur en is dan toegankelijk voor iedere
belangstellende, tegen een entree van / 5»-
per persoon. Een goede band is aanwezig.
Feesten van de fanfare staan bekend om ge-
zelligheid, dus wat let U.

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

Postgiro 17 85 66

==AFSCHEIDSREGEPTIE BROEK IN WATSRLAND=:=
Het gemeentebestuur heeft besloten op een
passende wijze afscheid te nemen van de ge
meente Broek in Waterland* Dit zal plaats
hebben op vrijdag 28 deeember a*s« in. de N.H.
Kerk te Broek in Waterland. Om 19.00 uur zal
een openbare buitengewone raadsvergadering
woTden""giEouden7''waarB3~Ie3erein""van Earte
welkom is. U heeft dus beslist geen uitnodig-
ing nodig om daarbij aanwezig te zijn. De ver-
gadering zal naast het afscheid van Broek in
Waterland ppk in het teken staan van het af-
scheidnemen van de leden van de laatste ge-
meenteraad. Aansluitend aan de vergadering
zal . een receptie v/orden gegeven, waar ieder-
,een afscheid van het gemeentebestuur kan ne
men. De receptie begint uiterlyk om 20i30__u.
eh zal 00k in de kerk v/prden gehouden. Het
gemeentebestuur hoopt op een grote opkomst
en yerzoekt een ieder datum en tijdstip door
te;geven aan mensen elders, van wie men weet,
dat , men graag deze bijeenkomst zou willen bjj-
wonen. 29 deeember 19»00 RAAD,20.30 u. recept

==BROEK TE BOEK==

Het boek "Broek te boek" wordt inrniddels ver-
spreid. Als u een geel forraulier heeft inge-
leverd en het geld bytijds heeft overgemaakt
is er niets aan de hand. Maar we hebben helaa
nog kO formulieren waar geen storting tegen-
over staat. Verder zitten we met 10 anonieme
stortingen. Als u denkt dat U tot deze mensen
behoort, neemt u dan contact op met Ats Dryve
tel. 1201, tussen 17*00 en 19*00 uur.
Heeft u het boek niet besteld en wilt u het
toch hebben dan kunt u het kopen bij Ats Drijve
Buitenweeren 17, dagelijks tussen 17*00 en
19*00 uur. De prijs is f 19*90.

:= IJSCLUB'=:

=:=GEM®JGDKOOR== 1

Op 23 deeember om 16,00 uur een KersteoneertI
van het Geraengd Koor Broek in Waterland met |
raedewerking van het Baarns Mannenkoor en |
Aleid Honing, piano. j

Op, woensdagavond 12 deeember om 20.00 uur
houdt de IJselub zijn jaarvergadering in het
Broeker Huis. Op de agenda staan o.a.:1. Be-
stuursverkiezing; 2. Jaarverslagen en 3* Voor
bereidingen komende barre winter(iedereen ,
zegt het), ad.l. Nu is Jaap Blakborn voorzit-
ter/penningmeester en Bart Geel, secretaris.
Voorstel: Fred Verhoef, voorzitter, Bart Geel
secretaris, Jaap Blakborn penningmeester, Te^-
genkandidaten voor aanvang van de vergadering
aanmelden. P.S. Heeft u die schitterende vlon
der onder de Pelserbrug al gezien?

==DE GROTE CLUBAKTIE==

De trekkingslijst van de grote Clubaktie 1990, zoals die onlangs is opgemaakt, ligt vanaf
in vrijwel alle plaatselijke winkels ter inzage. Op de verkochte nummers blijken enkol

---r- prijk.en to zijn gevallen. Kijkt u de lijst dus goed na. i:v==:=;




