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12dIscPiattsvro Sintcrklaasavoncl
13
1^1 Vdec Klei.ndierBp©rttent00nste3,l*ins

20dcc Kerstzangdienpt Broeic in Waterland
21deo. ZondagGChooJ- Kerstfeest
21deo Klaverjasyer. Kerstdrlve-(kcppel)
2ldec-8feb Exp.;.k.H•; G•Ap^JCltB•Bot^restein
22deq G'eiJC'nsd Kcrs.tconce^t
.3jan; NGVB •Ni^nwjaanprGceptie'• \

15 jan 'J^GYR . Irilncopie ,
19jaP Erceketltcrkconcort Trio Uccellini
Ifeb cfeli PAElfe; •
Ifeb IJsciubsiHeUwfeeBt.
8febraSmrt. . B. H.: T; mid<e.r+A. Bounder

-a=ySPwSGjlJgffGSDATg?l
De irolgenile Brceker Geneenschap .kost uit
op doadsrdag 2^^annari» dit het
feit.dat twoole keysI3ag op donderdas
valf en d©k het Streekblad niyt ver-
schijnto Copie xnzendon tot'3<3 december.

-~QUD PAPXSR== •

Zatcrdag 1^ december wordt ey
papier opgehaald dooi* de o»b#s«. de Ha-
Tenrakkerso Zoals u misschien generkt
he 6ft is dit afgelopen zatex-dag al ge-
beuxdo

===KLAVBRJAS.SBN==

Kerstklaverjas&cn op saterdag. 21 decea-
ber in hat Broeker Euis» AahVang.:. 20^00
uur® Opgeven bii. J» Spaan, tel» 131^•

Zoals beloefd hebben wij nu de ^uiet©
datum van onae vorkoop ran^kerstbomen^.
Dit is vaPaf 12\ deceaber* WoensHag uit
de grond en donderdag verkopenl!.Kers -
versll Tevens leuke kerststukjes in div
verse pri^zen® D weet waar de ppbrengst
voor is9 VQor het cnderhoud van bnze
kerk» Zit u met vervoer - gecn panie.k
de boom ./ordt gi-atis thuis bezergd.
Wacht niet to lang,, op is cp."

Wo Rejjnders •
WagengeuTT 7
telo 02903-li551

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201
^ ^ Pbstgiro 17 85 66

r=^£MENGD KOORg=. . .

KoStrstccncert^bij ^kaarslicht.,
Het Gemengd Kioor Broek in Waterland
geeft zondagmiddag 22 december om l6»00
uur zi^n kerstccncert ;in de NoH.oKerk
te ^roek in v/aterland» Medewerking w
wordt verleend door het Baarys. Mannen—
koor en Aleid" Honing: pianeV' ;•;/
De Buzikale leiding is in handdb'van
John Rooso flet" prpgrsi^a he^ft- .'eeh in-
ternaticnaal karafcl.er't er zi^n ;^elf.s
Boheerase, Rn^^is®^® 'Zweedse kerst-
liederen bik' ' KortoraV een keystprogram-
raat dat u niet mag missen." \
Voerverkeopi Antiek en Curiosa C©co

Lansink, Kerkpleis 10 •
of; zondagmiddag aan ..de kerk» •
Entree: / lOoOO^ Dpnateurs gratis* '•

==KERSTZANGDXBNST==

Op vrijdag 20 december 1991 *s avonds
om half acht organiseert de. "Raad van
Kerken Broek in .Waterland" in de kerk
te Broek in V/ateriand weer de .jaarl^jkse

'Zoals ieder jaar werdch saraen kerst.-
liederen gezongen* -Het koor "dfaihtoe-
sjastelingCh^* uit Monnickendam heeft
zijn medewerking; toegezegd*
Gerrit Luitjes speelt .op liet e^gel en
Eugftne GuljS zai oe^ korte overdenking
houden<,

: Eenieder is van harte welkom: ja^ uw
komst wordt seer op prijs gesteldU

ssZQNDAGSfiGHOOLKERSTFEES.Tgg V

Zaterdag 21 december ©m 19*00 uur- in de
Broekerkerk viert de zonflagschool het

. kerstfeest® •
Deze avond v;ordt geheel gevild met lied—
jes, een musical van Jan Visser en een.
vrij kerstverhaal*
Ona's, oma®s, ©©msi tantes.» buurinannen$
buurvrsuwen, ISDEREEN is mLKpMI U !
Na afloep is er veer .de kinderen een
kleine verrassing#

==iBtBLIOTHEEK==

De bibliothcek.is op donderdsLg 26 de
cember geslbten.
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