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Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201liUeveren .Gppie uiterlljk zondsgavond
voorafgaande aan de verschljniagadatjn.

—AGENDA^

7jan Kerstboomverbranding
8jan Fanfare Zuiderwoude Nieuwjaarsconcert
Sjan Koeperman: Snertdrive te Uitdam
8j an S.D.0.B. Ni euwjaarsrecepfi e
9jan Gemeente Nleuwjaarsreceptu)

lljan N.C.V.B. Nils Spaans in Afrika
ISjan Concert in Broek: Trio Vio'one
19j an I Jsclub Jaarvergaderi ng
19jan NUT Simon Vinkenoog, schri.ver
ISjan Raadsvergadering
21jan Havenrakkers CXJD PAPIER
31jan Plattelandsvr. Jaarvergadering
8feb N.C.V.B. Jaarfeest

16feb NUT Diaklankbeeld over de Veluwe
16feb Plattelandsvr.Macht v.d.Boodschappentas
16feb Raadsvergadering
17feb Broekpop: Puzzi en To
ISfeb Havenrakkers CXJD PAPIER
19feb Concert in Broek; Saxophone Quartet

=KERSTBOOMVERBRANDINGi==i
7 januari om 19.00 uur aan de van Disweg

De vrijwiTlige brandweer orgiiniseert dit
festijn weer en na atloop is er chocolademelk
drinken in de Brandweerkazerne. Oe chocolade
melk wordt aangeboden door de Brceker Gemeen-
schap. De kerstbomen kun je van 15.00 - 16.00
uur inleveren aan de van Disweg.

=:=FANFARECORPS ••ZUIDERWaJDE"==

Net corps o.l.v. dirigent Harry Hoogenberg
geeft op zondagmorgen 8 januari a.s. om 11,00
uur het traditionele Nieuwjaarsconcert in het
Dorpshuis te Zuiderwoude,
Een concert dat zich ieder jaar weer in een
grote belangstelling mag verhejgen en deze
keer geheel in het teken zal staan van "75
jaar Fanfare Zuiderwoude", de opening van het
jubileumjaar 1995;
Bij dit concert staat vooral de gezelligheid
voorop, onder het genot van een gratis aange
boden punt appeltaart. De toegang is vrii.
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==B.C. KOEPERMANsg

13.00Zondag 8 januari begint om 13.00 uur een
"snert"bridge-drive in de Scheepskameel te
Uitdam. Opgeven bij Lies Dobber, tel. 1513.
Kosten: / 20.— per paar inclusief snert.

==V,V.S.D.O.B.g=

Zondag 8 ianuari 1995 houden wi j onze jaar-
lijkse Nieuwjaarsreceptie. voorafgegaan c^r
de traditionele wedstrijd:

SDOB-I oud - SOOB-1 nieuw
De wedstrijd begint om 14.00 uur, Bij deze
nodigen wij u alien uit om met ons op het
nieuwe jaar te klinken. Bestuur v.v. SDOB.

—NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE==;
Maandag 9 januari vanaf 20.00 uur in het
Verenigingsgebouw, Kermergracht 9, M'dam

U bent allemaal van harte welkoin!!!
Om ongeveer 21.45 uur vindt de uitreiking van
de cultuur-, emancipatie- en sportprijzen
1994 plaats.
Genomineerden uit onze 3 kernen zijn: Cul-
tuurprijs: Fanfare Zuiderwoude en de vrijwil-
ligsters van de bibliotheken.
De receptie wordt vanaf 20.00 uur recht-
streeks uitgezonden via Waterland FM
(frequentie 103.3 MHz en ether 107.7 FM)

—N.C.V.B.=5

Woensdag 11 jan. om 20.00 uur in de Kosterij
mm

met zijn verhaal, met achtergrond informatie
en dia's, over zijn 3 reizen door Afrika.
Voor de pauze over zijn eerste reis en na de
pauze over de 2 volgende reizen.
Ook laat hij zien dat de zonnecollector,
waarvoor in Broek geld is ingezameld, prima
werkt. ledereen is van harte welkom.
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=OONCERT IN BROEKas

mm "mmm"
Cello - contrabas - orgel - clavecimbel

15 januari om 15.00 uur in de kerk.
Onder de naam Trio Violone gaat een uiterst
geTnspireerd drietal schuil. Dit trio bestaat
uit Hans Vader -cello, Guibert Vrijens -con
trabas, Aukje Broers - clavecimbel en orgel.
Zij brengen muziek uit verschillende tijdvak-
ken van de muziekgeschiedenis. Van Barok tot
Romantiek en verder.
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19 januari cm 20.15 uur in het Broeker Huis
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