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==AGENDA==

20nov Gemengd Koor Jubileumconcert
21nov Sinterkiaasintocht
21nov Gemengd Koor Jubileumconcert
21nov Broekpop Hans Dulfer
26nov Koeperman Interpolis Bridgetoernooi
30nov Reanimatiecursus
7dec Reanimatiecursus
9dec N.C.V.B. Adventsviering

12dec OUD PAPIER
14dec Reanimatiecursus
17dec Piattelandsvr. Kerstviering
ISdec Kerstzangdienst Broek in Waterland
19dec Klaverjasver, Kerstklaverjassen

20dec Gemengd Koor Kerstconcert
2jan-13feb Exp.B.H. :F.Roskam + T.Lof

16jan OUD PAPIER
17jan Broekerkerkconcert: Cello-Clavecimbel
20jan N.C.V.B. "Elisabethbode"

21jan Koeperman: Interpolis bridge

==SINTERKLAASINTOCHT=:=
Op zaterdag 21 november a.s. zal Sint Nlco-
laas ook Broek in Waterland weer bezoeken. Om

± 10.30 uur hopen wij dat de Sint weer
met zijn boot aanlegt aan de Eilandweg. Zijn
trouwe schimmel staat daar al op hem te wach-
ten en ook het fanfarecorps "Jeugd doet Le-
ven" zal Sint daar muzikaal begroeten. Daar
na vertrekt de stoet naar het voormalige
gemeentehuis, alwaar Burgemeester Diederen
van Waterland Sint en Pieten om + 11.00 uur
zal begroeten. Na het zingen van enkele Sin-
terklaasliedjes gaat het richting Broeker
Huis. Van ongeveer 11.30 uur tot 12.45 uur
kunnen de kinderen Sint daiar persoonlijk
begroeten. Zodra Sint Nicolaas in het Broeker
Huis is gearriveerd gaan de deuren ook voor
het publiek open en kunt in de grote zaal
droog en warm wachten tot Sint zich opgefrist
heeft en de kinderen de hand k£m gaan druk-
ken. Indien u 1lever niet in deze voile zaal
wilt wachten, dan kunt u beter om ongeveer
12.15 uur komeh.

==GEVONDEN==

Op 3 november is op het Nieuwland een sleutel
gevonden aan een C en A hanger. Af halen bij
Meyn de groenteboer.

==VERLOREN==

De heer P. Ent, Keerngouw is zijn Gazelle
fietstas verioren. Zou degene die hem heeft
gevonden de tas terug willen bezorgen.

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

Postgiro 17 85 66

=:=REANIMATIE==

Wat is reanimatie?
Het woord reanimatie betekent: het leven
terugbrengen. Met reanimatie wordt be
doeId: handelingen verrichten die ervoor
zorgen, dat iemand die een hartstilstand
of een ademhalingsstilstand heeft meege
maakt, niet komt te overlijden of er
blijvende schade van zal ondervinden.
Een hartstilstand of ademhalingsstilstand
kan ook een persoon bij u in de omgeving
overkomen.
Geeft u zich daarom op als cursist voor

eenreanimat iecursus
in uw omgeving. De cursus wordt gehouden:
maandag 30 november, 7 en 14 december a.s
in de voormalige kosterij, Leeteinde 2.
Opgave tot 27 november a.s. bij de vol
gende personen: Gr6 Honingh, tel. 1986

Joke Regeling, tel. 1973.

==GEMENGD KOOR==

Vrijdag 20 en zaterdag 21 november een
jubileumconcert door het Gemengd Koor
Broek in Waterland in de N.H.Kerk te
Broek in Waterland. De kerk is open vanaf
19.30 uur. Het concert begint om 20.15 u.
Donateurs 2 gratis kaarten op vertoon van
de donateurskaart. Entree voor anderen
f 15.. Voorverkoop bij Coco Lansink,
Kerkplein 10 en anders aan de kerk.
Het koor brengt Petite Messe Solennelle
van Rossini m.m.v. Lida Hoekstra, sopraan
Susan Glanzberg, alt; Bert Visser, tenor;
Peter Jonk, bas; Mariken Zandvliet, piano
Henk Verhoef, harmonium; en enkele leden
van het Baarns Mannenkoor. Algehele lei
ing: John Roos. In de pauze kunt u de
tentoonstelling "100 jaar zang in Broek"
bezichtigen.
Het Gemengd Koor wenst u een fijne avond.

==UNICEF==:

Met een Unicef kaart of kado maakt u twee
mensen biij! Bestel tijdig!! Alles is nu
nog in voorraad of te bestellen. Brochure
met een afbeelding van alle art ikelen
ligt in de bibliotheek ter inzage. Of kom
gewoon even kijken. Denk ook eens aan een
Unicef kadootje voor 5 december. Uw be
stelling kan ook thuis bezorgd worden!!
Arie en Corrie Pinxter, Broekermeerdijk
19.Op maandag is er altijd iemand thuis.
Voor cmdere dagen is een telefoontje
vooraf aan te bevelen, tel. 3261.




