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=AGENDA—

lOdec Koppelklaverjaswedstrijd
Udec Muziekveri Kerstconcert
15dec Plattelandsvrouwen kerstviering
15dec Raadsvergadering
16dec Kleindiersport
17dec Dieren tentoonstelling
ISdec in gymzaal Havenrakkers
17dec OUD PAPIER Havenrakkers
17dec Broekpop Rock and Roll Niciht
ISdec Gemengd Kopr Kerstconcert
21 dec Raad van Kerken Kerstzangclienst
24dec Kerstnachtdienst in Broekcir Kerk
4jan N.C.V.B. Nieuwjaarsrecept-ie
9jan Gemeente NieuwjarsreceptitJ

lljan N.C.V.B. Niels Spa^s in Afrika
15]an Concert in Broek: Trio Vi(»lone
19jan NUT Simon Vihkenoog, schr*jver
21jan Havenrakkers OUD PAPIER

=:=KERSTBOMEN VERKOOF==

Nog een paar weken en het is weor zo ver:
DC i K i T M 2 t

Vanaf Wagengouw 7 vertrokken Dp 6 december
een groep mannen om in Overijssel bomen te
gaan spitten. Bravo voor deze stoere werkers.
Woensdag 7 december is de VEFKOOP van deze
bomen begonnen en u weet dat de opbrengst
t.b.v. de Kerkrestaurat1e komt.
Ook verkopen we kerststukjes (eventueel op
bestelling) en is het vervoer een probleem,
we brengen de boom bij u thuis.
Wacht niet te lang, want op is op!!
Verkoop: Reijnders, Wagengouw 7, tel. 1451.

=KLAVERJASSEN==:

Koppelklaverjasdrive op zaterdag 10 december
in het Broeker Huis. Aanvang 2C.00 uur.
Opgeven bij J. Spaan, tel. 37 23.

mutitiiit motile*

==KERSTCONCERT==

Op woensdag 14 december geeft "Muziekvereni-
ging Broek in Waterland" in samenwerking met
het koor REFLECTION uit Purmerend een Kerst
concert in de N.H. Kerk te Broek in Water-
land, aanvang 20.15 uur.
Een avond om eehs lekker gezgmenlijk kerst-
liederen te zingen. Niet al'iean de oud-hol-
landse kerstliederen worden te gehore ge-
bracht, ook de moderns kerstliederen komen
aan bod. Wij hopen op een grot€* opkomst dus

KOMT ALLEN TEZAMEN.

=:=PLATTELANDSVROUWEN==

kerstviering
op donderdag 15 december in het Verenigings-
gebouw, Kerinergracht 9, M'dam cm 20.00 uur.
We vieren Kerst met een broodmaaltijd die
wordt opgetuisterd door Ria en Piet Braakman.
Ze brengen eeh programma met Kerstliederen en
zingen ook nog een en ander uit hun Westfrie-
se- en operetterepertoire.
Neemt u alTemaal een kandelaar met kaars mee?
We vragehi van u voor deze avond een bijdrage
van / 12.50. Wilt u zich uiterlijk 10 decem
ber opgeven.

ssOUD PAPIER HAVENRAKKERS—
Zaterdag 17 december wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers. Om
9.30 uur 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 vod-
den worden meegenomen. Bij voorbaat dank!

==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 demonstreren.
Zaal open vanaf 21.00 uur. Entree: t 12.50.

=GEMEIv^D KOOR=

Zondag 18 december om 16.00 uur in de kerk
van Broek in Waterland het bijna traditionele

KERSTOONCS7T

van het Gemengd Koor Broek in Waterland en
het Baarns Mannenkoor o.l.v. John Roos,
De pianobegeleiding is in de vertrouwde han-
den van Aleid Honing. Het programma:

en deze keer met enkele solisten.
Toegang f 10.— p.p. DonateurS op vertoon van
donatiekaart f 5.— (2 pers.); kinderen
j 5^—, Wilt u verzekerd-zi jn van een gere-
serveerde plaats, koop dan uw kaartje bij
Coco Lansink.




