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==AGENDA=

KDS Trekking loterij
Bibliotheek boekverkoop
St.Jeugdhulp N~Ier1and, voorlichting
Ouderensoos naar Westerkogge Flora
Broekpop Breaker Huis "Jungle Jive"

-27mrt Exp. B.H. F.Mulder+A.Beunder
Bibliotheek start kinderjury
N.C.V.B. Jaarvergadering
NUT Amsterdam en zijn geschiedenis
Broekerkerkconcert: orgel + trompet
Plattelandsvr. Naar bakkerij Gutter
0ROEKER GEMEENSCHAP jaarvergadering
Plattelandsvr. St. "Los-Vast"
Oecumenische Dienst, 10.00 uur
OUD PAPIER

Klaverjasver. Koppeldrive
N.C.V.B. Slaapstoornissen
NUT Drinkwatervoorziening door PWN
Plattelandsvr. Operetta La Belle Hel6ne
Broekerkerkconcert: Studio Laren
Plattelandsvr. Jan Visser, weerman

—BIBLIOTHEEK—

verkoop afgeschreven boeken
Zaterdag 30 januari van 10.30 - 15.00 uur
kunt u boeken kopen die door de bibliotheek
zijn afgeschreven.
Kosten per boek: f 1.—.
Het is een eenmalige verkoop, dus sia u slag!

kinderjury
Ook in 1993 stelt de bibliotheek van Broek in

Waterland een kinderjury in. Je kunt je t/m
15 februari in de bibliotheek tijdens de
openingsuren aanmelden. Je least met dezelfde
groep als op de basisschool en je kunt mee-
doen vanaf groep 3. Ook kinderen van het
voortgezet onderwijs kunnen tot de leeftijd
van 15 jaar meedoen.
Het is de bedoeling dat je in ieder geval 5
boeken leest die door jouw groep zijn uit-
gezocht. Je hebt tot half mei de tijd,

bladittuziek
De collectie bladmuziek is in zijn geheel
vervangen door een andere collectie.
U kunt voor f 1.— in de week de mooiste
muziek lenen. Er is muziek voor veel instru-
menten op allerlei niveau. Komt u eens langs
en stel u op de hoogte van het assortiment.

Er is een andere collectie CD's aangekomen.

voor1ichtingsavpnd
In juni 1993 komen er 12 rooms-katholieke en
12 protestantse jongeren uit de probleemge
bieden van Noord lerland naar Waterland.
Tijdens hun verblijf hier moeten ze er ach-
terkomen dat de mensen van het andere kamp
ook heel gewone jongeren zijn. Een discussie
over de situatie in hun eigen land mpet op
gang komen en het wederzijdse wantfouwen moet
verdwijnen.
Het zal niet eenvoudig zijn het verblijf van
de Noord-Ieren in goede banen te leiden. Maar
met uw hulp moet het gemakkelijk kunnen.
U kunt ons op diverse tnanieren helpen.
- U kunt als gastgezin fungeren
- u kunt medewerking verlenen bij de invul-

ling van een aantal middagen en avonden,
betreft leiding en aktiviteiten.

Als u dit project zo goed vindt, willen wij u
uitnodigen voor de voorlichtingsavond van de
St. Jeugdhulp Noord lerland.
Maandag 1 februari om 20.00 uur in de Opstan-
dingskerk, Graaf Willemlaan 1, Monnickendam.
Inlichtingen: Ronald Abma, tel. 1262.

=:=CALLANATICS=:=:

Na een serie van tien lessen Callanatics
bleef een vervolg natuurlijk niet uit. Onder-
tussen ben ik al begonnen met de vervolg
serie van tien lessen. Hier zijn nog wat
plaatsen vrij voor enthousiaste dames en/of
heren,

Als u hierin interesse hebt kunt u contact
opnemen met Iris Blufpand, tel. 3746. De
lessen worden gegeven op donderdag van
19.00 - 20.00 uur.

==TENNISVERENIGING=

Alle personen (junioren en senioren), woon-
achtig in Broek, Zuiderwoude en Uitdam, die
per 17 januari 1993 op de wachtliist stonden,
zijn thans aangenomen en worden welkom gehe-
ten als lid van "A.T.V. Broek in Waterland".
Zij zullen -evenals de overige leden- binnen-
kort een acceptgiro ontvangen en kunnen der-
halve na ontvangst van de Petal ing vanaf
april a.s. van de tennisbanen gebruik maken.
Inlichtingen: Sandra Buitendam, tel. 3631.




