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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579

•-=agenda==

16jan Concert in Broek: "9 vrouwen"
20jan Raadsvergadering
20jan (XID PAPIER Soos: Noordzijde
20jan NUT Nelleke Noordervliet
22jan CUD PAPIER Havenrakkers
24]an Plattelandsvr. Jaarvergadering
27jan CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
28jan Kleindiersport. prijzenavond
3feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde
9feb NCVB Jaarfeest

lOfeb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
lOfeb Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
17feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde
17feb Raadsvergadering
20feb Concert in Broek: "serenade trio"
22feb Plattelandsvr. "Bangladesh"
24feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
24feb Plattelandsvr. Rondleiding INGbank
24feb NUT DoIf de Vries, auteur,acteur,enz.
27feb Raad van Kerken Oecumenische dienst

2mrt Gemeenteraadsverkiezingen
3mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
4mrt N.C.V.B. Wereldgebedsdag
9mrt N.C.V.B. Ouder worden, toen en nu

lOmrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
lOmrt Plattelandsvr. De handwerkkoffer
12mrt OUD PAPIER Havenrakkers

17mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
17mrt Raadsvergadering
18mrt Plattelandsvr, naar de operetta
20mrt Concert in Broek: Calefax

22mrt NUT Zeilen over de. zeeen
24mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
24mrt Plattelandsvr. Homeopathie
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Het NUT heeft de schrijfster Nelleke Noorder
vliet uitgenodigd cm donderdag avond 2^.janu-
ari cm 20.00 uur in Het Broeker Huis te komen

vertellen over zichzelf en haar werk: vier

romans en een toneelstuk. Haar laatste boek
"De naam van de vader" baarde veel opzien en
werd met veel gejuich ontvangen. Trouwens
haar hele oeuvre is van hoog niveau, evenals
Nelleke Noordervliet zelf, die een bevlogen
vertelster is.

Een vrouw van klasse, die most u meetnaken!!!
NUT leden hebben gratis toegang, niet-leden
betalen slechts f 5,—.

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

Postgiro 17 85 66

==CONCERT IN BROEK=

Conceiten on de zondagmiddag in de kerk van Broek in Wland
Zondagmiddag 16 januari om 15.00 uur vindt in
de kerk van Broek in Waterland een uitzonder-
lijk concert plaats, te verzorgen door het

vocaal ensemble "ACCOLADE".
Dit vocaal ensemble is het initiatief van een

aantal (9) zangeressen die, naast hun profes-
sionele activiteiten op de gebieden van zang-
les, ka^rscholing en koordirectie ook zdlf
graag zingen. En het liefst met elkaar.
De groep heeft zich toegelegd op een veelzij-
dig repertoire van hoofdzakelijk drie- en
vierstemmige muziek voor vrouwenkoor. Daar
horen werken uit de Barok en de Romantiek
toe, maar 'Accolade* heeft ook hedendaagse
composities op het repertoire.
Het ensemble bestaat uit negen vrouwen, die
zowel a cappella als met begeleiding van
piano en orgel zingen.
Bij dit concert begeleidt Dennis van der
Heijden op het orgel. Van der Heijden stu-
deert aan het Alkmaars Conservatoriurn, waar
hi) binnenkort zijn studie afrondt. Hij
treedt regelmatig op als begeleider en als
concerterend organist.
De toegangsprijs voor dit concert is slechts
/ 10,— ( voor 65+ en CJP / 7.50 ).
Voorverk'X)p entreebewijzen bij Coco Lansink,
Kerkplein 10 of zondagmiddag aan de kerk.
Ban in de kerk van Broek In V/ats^land
is a'J t d sen yiana sje'Juid in daze koude t den-
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==OUD PAPIER==

Zaterdag 22 januari wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers.
Om 9.30 jur beginnen we op de Eilandweg.
In het andere deel van het dorp wordt om
10.00 uur begonnen.Wilt u het papier in doos,
zak of goed gebonden tijdig buiten zetten.Ook
vodden worden meegenomen. Bij voorbaat dank.
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==PLArrELANDSVROUWEN==

Maandag 24 januari om 20.00 uur in de Opstan-
dingskerk aan de Graaf Willemlaan 3 te M'dam

JAARVERGADERING

Als het huishoudelijke programma achter de
rug is gaan we als vanouds weer een paar
rondjes kienen.




