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==AGENDA==

Afscheidsreceptie Broek in W'land
Bridge-snert-instuif Broekerhuis
Bibliotheek gesloten
NUT Film Thomas en Senior
NCVB Nieuwjaarsreceptie

•9feb ExpoB.H. Fotoclub
Fanfare Zuiderwoude Nieuwjaarsconc.
OUD PAPIER
Kerstboomverbranding

NUT Jan Visser' »'weerman"
NCVB Vroedvrouwen:Bangladesj
KDS Prijzenavond
NCVB Jaarfeest
NUT Liselore Gerritsen
OUD PAPIER

Jaarvergadering Broeker Gemeenschap
IJsclub eeuwfeest

=:=AFSCHEID VAN DE GEMEENTE==

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

PostgipJ_7^5 66 _

==KERSTBOOMVERBRANDING==

Op zaterdag 12 januari zal net als in vorige
jaren, ook in 1991 ©en kerstboomverbranding
worden georganiseerd door de Vrijwillige
Brandweer van Broek in Waterland.
Zaterdag 12 januari 1991 tussen l|-00 en
16.00 uur~kunnen"de boraen worden
op~de bekende adressen;
Uitdam: op het terrain aan de Rijperv/eg

nabij Uitdam
Zuiderwoude: het parkeerterrein naast het

Dorpshuis

Broek in Waterland: Wagengouw bij voorheen
de Voorhaak

Voor elke (hele) kerstboom wordt een be-
drag van 25 cent betaald.
Dm precies 19«»00 uur gaat de brand in de
stapel(s).

=GEMENGD K00R==

Een tip voor een goed begin van 1991? Lid
worden van het Gemengd Koor Broek in V/ater-
landl Bel voor meer inforraatie ikkZ.

==BIBLIOTHESK==

Met ingang van heden zijn er weer 100 nieuwe
CD's in de uitlening. Komt u eens langs om
te kijken of er iets van uw gading bij zit.
Kosten: f 1.50 per CD per week en u dient
natuurlijk lid te zijn van de bibliotheek.
In januari wordsn de leden van de biblio
theek v;eer verzocht hun lidmaatschapsgeld
te voldoen. Dit bedraagt voor 1991: f 12.
Wee't u al dat de bibliotheek nu ook een
copieerapparaat rijk is? U kunt copieren
voor 20 cent per copie.

Vrijdag 28 december om 19*00 uur in de N.H.
Kerk te Broek in Waterland is de allerlaat-
ste raadsvergadering van de gemeente Broek
in Waterland. U bent alien van harte welkom,

Vabaf + 20.30 uur houdt het gemeentebestuur
een afscheidsreceptie, waarvoor u alien van
harte bent uitgenodigd.

==FILM IN DE KERSTVAKANTIE==:
Het NUT vertoont op 3 janauri a.s. voor de
jeugd tussen 7 ©n 12 jaar de film: THOMAS
en SENIOR op het spoor van BRUTE BEREND.
Senior (Lex Goudsmit) vindt in een sloop-
pand een oud scheepsmodel. Dat brengt hem
op het spoor van Brute Berend. Zo raakt hij
verzeild in een nieuw avontuur.
In het Broeker Huis kan je om 1^.00 uur
voor / 2.50 terecht en daar hoort ook een
gratis flesj© bij.

==:NIEUWJAARSCONCERT==

De fanfare Zuiderwoude geeft op 6 janauri
a.s. om 11.00 uur voor de vijfde maal een
Nieuwjaarsconcert. Dit concert wordt ge-
geven in het Dorpshuis van Zuiderwoude.
U bent alien van harte uitgenodigd.

1- =:=BRIDGECURSUSSEN==

:=VERHUISD==

Het geraeentehuis is verhuisd naar Zuster
Bloemstraat 37» tel. 02995~5939.
Het postkantoor blijft voorlopig gevestigd
op Kerkplein 6.

Direct na Nieuwjaar start een beginners-
cursus op maandag avond. Deze cursus is oe-
doeld voor echte beginners en ook diegenen
met enig kennis van het spel.
Bij voldoende belangstelling komt er een
praktijkcursus op donderdagavond.
Informatie en aanmelding bij Chaya Sint,

tel. 1709.

=i=GEMENGD KOOR==
^ingend de gure winter door dat kan^ als u
nu lid wordt van het Gemengd Koor Broek in
Waterland. Bel voor meer informatie ikkZ,

= =:S.D.O.B.==

6 janauri: Nieuwwjaarswedstrijd + receptie




