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==AGENDA==

Reanimatiecursus

N.C.V.B, Adventsviering

Kleindiersport tentobnstelling

Start kerstbomenverk.t.b.v.Kerk
CUD PAPIER
Reanimat1ecursus
Plattelandsvrouwen Kerstyiering
Kerstzangdienst Broek in Waterland
Klaverjasver. Kerstklaverjasdrive
Gemengd Koor Kerstconcert

-13feb Exp.B.H.:F.Roskam + t.Lof
CUD PAPIER
Broekerkerkconcert: Cello-Clavecimbel
N.C.V.B. DE "Elisabethbode"
Koeperman Interpolis bridgetoernooi
NUT Dolf de Vries reizen en schrijven
KDS Trekking loterij

*********

==:QUD PAPIER—

Zaterdag 12 december wordt er weer CUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers. Cm
9.00 uur beginnen we op de Eilandweg. In bet
andere deel van bet dorp wordt om 10.00 uur
begonnen.Wilt u bet papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig bulten zetten? Ook vod-
den worden meegenomen. Bij voorbaat onze har~
telijke dank!!

*********

==pr.ArrET.ANDSVROUWEN==

Donderdag 17 december in bet Verenigingsge-
bouw te Monnickendam bouden Om 20.00 uur wij
onze

KERSTYIERING

Neemt u allemaal een kandelaar met kaars mee?
********

==:VERLOREN—

Wie - o - wie beeft een dameshorloge gevonden
in de pauze van bet Jubileumconcert op 20
november in de kerk.
Gretag een telefoontje naar 1539.

*********

Mededelingenblad: mw. A. Driver, Buitenweeren 17» tel. 1201
Postgiro 17 85 66

=i=KERSTBC»lEN==

Het is bijna weer zo ver. Ook dit jaar gaan
we weer bomen spitten uit bet bos in Eefde.
Elk jaar een hele klus, maar met elkaar ook
gezellig.
Vanaf 12 december kunt u bij ons een verse
boom kopen. Tevens zijn er kerststukjes die_u^
van te voren kunt bestellen. De opbrengst is
weer voor de Brpeker Kerk.
Moeilijkbeden met vervoer. dan brengen we de
boom bij u tbuis.
W. Reijnders, Wagengouw 7, tel. 1451.

********

=:=KTAVERJASSEN==

Zaterdag 19 december is er in bet Broker
Huis weer de kerstklaverlasdrive voor kop-
pels.
Aanvang: 20.00 uur. Opgeven bij Joop Spaan,

tel. 3723.
**********

ggKERSTZANffl)IiENST==

Graag nodigen wij alle Broekers uit om samen
kerstliederen te komen zingen. Het gemengd
koor St. Caecilia uit Monnickendam zal ons
zingen ondersteunen en zeif ook nog enkele
bijdragen leveren. ^
Zet bet in uw agenda: VRIJDAGAVCMH) 18 decem
ber a. s. om half acht in de kerk te Broek.

U bent van barte welkom.
*********

ssKERSTCONCERT bij KAARSLICHT==

Het Gemengd Koor Broek in Waterland brengt in
samenwerking met het Baarns Mannekoor een
kerstconcert op 20 december in de N.H.Kerk te
Broek in Waterland. Aanvang; 16.00 uur.
Toegang: f 10.—, Donateurs (op vertoon van
donatiekaart) 5.— p.p..
Voorverkoop bij Coco Lansink, Kerkplein 10.
Wij zorgen voor een gereserveerde plaats, als
u een kaartje in de voorverkoop haalt.
U kunt ook zondagmiddag aan de kerk een
kaartje bekomen. ... x u
Het geheel staat o.l.v. onze dirigent John
Roos.

*********




