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—AGENDAgs

Toheelver. Zuiderwoude speelt
het blijspel "BOEING - BOEING"

N.C.y.B. Kerstviering
Kopp^lKTaverjaswedstri jd
Muzi^kyer.tKerstconcert
PIattela^dsvrouweh kerstv i eri hg
Raadsyergadering

Rleindiersport
pieren tentoonsten ing
in gymzaal Havenrakkers.

OUD PAPIER Havenrakkers
Broekpop R6ck and Rbl1 Night
Gemengd Koor Kerstconcerl
Raad van Kerken Kerstzangdienst
N.C,y.B, Nieuwj^rsrdceptie
N.C.V.B;. Niels Spaans in Afrika
Concert in Broek: Trio Violone
NUT Simon Vinkenoog, schrijver
Havenrakkers OUD PAPIER

==T0NEELV00RSTELLIN3=

Toneelverenigihg Zuiderwdude speelt in
Dorpshuis te Zuiderwoude het blijspel:

B O E I N G - B 0 E I N G

het

van Marc Camoletti, vertaald dcor Luc Lutz.
Een heerlijk blijspel rond een vrijgezel en
zijn drie stewardessen, met alle misverstan-
den die het leven zo komisch en opvliegend
maken.

Een avond/middaglang genieten met de hele
familie van de sfeer van amatetjrtoneel in een

heus dorpshuis.
Regie: Simpha Pieters
Voorstel1ingen: zaterdag 26 no\.- 20.00 uur

zondag 27 no\*. 14.00 uur
speciaal voor gezinnen en 65+ers van W'land.
Toegangsprijzen: / 7.50; Kinderen t/m 12 jaar
f 3.50; Zondagmiddag 65+ers f 6;..00.

=N.C.V.B.==

kerstviering
Woensdag 7 december vertetd mevr. M. Wierda-
Pedersen ons het een en anper over Deense
gebruiken rond kerst.

=s=KLAVERJASSEN==:

Koppelklaverjasdrive op zaterdag 10 december
in het Broeker Huis. Aanvang 20.00 uur.
Opgeven bij J. Spaan, tel. 3723.

=KERSTQONCERT=

Op woensdag 14 december. geeft, "Muziekvereni-
ging Broek in Water land" in samenwerking met
het koor REFLECTION uitPurmerend een Kerst-
concert in de N.H. Kerk te Broek in Water-
land, aanvang 20.15 uur.
Een avond om eens lekker gezamenlijk kerst-
liederen te zingen. Niet alleen de oud-hol-
landse kerstliederen worden te gehore ge-
bracht, ook de moderns kerstliederen. komen
aan bod. Wij hopen op een grote opkomst dus

KOMT ALLEN TEZAMEN.

" ==PLATTELANDSVROUWEN==
kerstviering

op donderdag 15 december in het Verenigings-
gebouw, Kermergracht 9, M'dam om 20.00 uur.
We vieren Kerst met een broodmaaltijd die
wordt opgeluisterd door Ria en Piet Braakman.
Ze brengen een programma met Kerst liederen en
zingen ook nog 66n en ander uit hun Westfrie-
se- en operetterepertoire.
Neemt u allemaal een kandelaar met kaars mee?
We vragen van u voor deze avond een bijdrage
van / 12.50. Wilt u zich uiterlijk 10 decem
ber opgeven.

==BROEKPOP==

Zaterdag 17 december in het Broeker Huis
rock *n roll night

Twee bands en een dansdemonstratie, inclusief
vetkuiven en petticoats.
In de grote zaal: SITTING DUCK en daarna
SNAKE BITE of net anders om, met onvervalste
Rock and Roll uit (groot)moederstijd. Tussen-
door zal JIVE 55 het betere Rock 'n Roll
gooi- en smijtwerk dembnstreren,
Zaal open vanaf 21.00 uur. Entree: f 12.50.

a=sVERMIST==

sinds zaterdagmiddag 12-11-1994, een cyperse
kater, Joekel, grijs met zwarte strepen,
witte poten, wit befje t/m de onderkaak.
Misschien gezien of meegereden in vracht-
verhuiswagen of dood aangetroffen of opgeslo-
ten. Graag een briefje of telefoontje naar
Thomas Boot, Hageweer 11, tel. 3503 / 1505.

=:=ByRGERLIJKE STAND==

geboren
Pim Laurens en Jarron Sebastiaan zonen van
Bert en Sylvia Nederhoed




