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==agenda==

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

Postgiro 17 85 66

==KERSTBOMEN==

i We hebben ze, kers vers, zo uit de grond,
' Vanaf 12 december kunt u weer een kerstboom
Iuitzoeken, Zit u met vervoer?. Geen paniekl
i De boom wordt thuis gebracht, Ook hebben v/ij
Iweer leuke kerststukjes.. Dus. komt U even naar
i Wagengouv/ 7 en koop bjj ons, t.b.v, het Res-
i tauratie'fondsJ W. RejjnderSi tel. 1431.

i ==KERSTCONCERT BIJ KAARSLICHT==
! '

jHet Gemengd Koor Broek in Waterland geeft
zondagmiddag 23 december om l6,00 uur haar

Ikerstconcbrt in de N.H. Kerk te Broek in Wa-
I terland, Medevtferkiiig wordt verleend door het
i Baarns Mannenkoor. Aleid Honing en Myriam
jBonanomi: piano. De rauzikale leiding is in
i handen van John Roos. Het programma heeft
; een internationaal karakter, er zijn zelfs
iBoheemse, Russische en Gataliaanse kerst-.
I liederen bij. Kortom een kerstprograraraa dat
iu niet mag missen, Voor donateurs, kinderen.
ic.j.p. houders en 63+: f 2.50. De normale
jl toegangsprijs is f 3* — •

L^xdec K.D^S. Tentoonstelling
Lf./

A'lec IJsclub naar Jaap Edenbaan
^Odec Plattelandsvrouwen Kerstviering
^Idec Kerstzangdienst Broek N.H.Kerk
^2dec Kex-stklaverjasdrive
?2dec Zondagschool Broek Kerstfeest
^3dec Gemengd Koor J^^erstconcert
^8dec Afscheidsreceptie Gem. Broek
50dec Bridge-snert-instuif Broeker Huis
51dec Bibliotheek Gesloten
33an NCVB Nieuwjaarsreceptie
5jan-9feb Expositie Broeker Huis Fotoclub

L2jan OUD PAPIER
L73an NUT Jan Visser "Weerman"
B3jan NCVB Vroedvrouwen in Bangladesh
8feb KDS Prijzenavond

21feb Jaarvergadering Broeker Gemeenschap
23feb IJsclub Eeuwfeest

==KERSTKLAVERJAS DRIVE==

iCoppelklaverjassen op zaterdag 22 december
in het Broeker Huis. Aanvang 20,00 uur.
Dpgeven bij Joop Spaan, tel. 131^.* ; ==PLATTELANDSVROUWEN==

_jDonderdag 20 december om 19.00 uur in het
^ iVereniKinsssebouw te*Monnickendam: Kerstvie—==BRIDGE-SNERT-INSTUIF== 1^. f'oodtafel. Uheeft zich toch wel

Sondag 30 december a.s. wordt in het Broeker ° . t ^
r • -u ' J- -uj U-- opgegeven bij Jannie Spaarman, tel. U2993-'^i/o^uis een bridge drive gehouden, waarbij eeUj ^ ^
cop crwtensoep geserveerd wordt. Aanvang;
L3.00 uur. Inschrijfgeld: f 10.- per paar.
\pgeven bij Lies Dobber, tel. 1315•

=:=BIBLIOTHEEK=:

pi december en 1 januari

==KERSTZANGDIENST==

'yrijdagavond 21 december a.s. om half acht

'( —

==GEMENGD KOOR==

Zingen is plezier voor Als u zich nu
====1 aanraeldt als lid van het Gemengd Koor Broek

i in Waterland voor 28-, Als u wacht tot morgen
, .,T. , . - . J u I voor 30. Kom eens kijken op onze repetitie-

e bibliotheek is gesloten op 25 december, ĵ avond, elke woensdag te 20.00 uur in het Broe
i ker Huis of bel voor rneer informatie l4^2.

I ==AFSCHEIDSR£CEPTIE BROEK IN WATERLAND==
i De juiste datura van de afscheidsreceptie is:

(in de N.H, Kerk te Broek) verzorgt de Raadi vrijdag 28_december. Om 19.00 uur zal een
van Kerken de jaarlijkse kerstzangdienst-. | openbare buitengewone raadsvergadering worden
Samen zingen, maar ook luisteren naar een : gehouden, waarbij iedereen van harte welkom is.
prachtig koor en een korte overweging. Bij I Aansluitend aan de vergadering zal een recep-
het samen zingen zal Gerrit Luitjes op het • tie worden gegeven, waar iedereen afscheid
orgel spelen. Ook zullen de Anglican Singersvan het gemeentebestuur kan nemen. De recep-
uit Amsterdam enkele kerstliederen zingen. ! tie begint uiterlijk om 20.30 uur en zal, net
Ds.Iwema verzorgt een korte overweging. ; als de raadsvergadering in de N.H. Kerk te
U wordt hier van harte voor uitgenodigd. i Broek v/orden gehouden.

==UNIGEF==

Koop uw kerstkaarten bij Lieske Jitta, Roomeinde 39. Uw__wenskaart__is_^hun__kanskaar




