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24dec Kerstnachtdienst te Broek

27dec CUD PAPIER Soos: Noordzijde
27dec Aftv. Wiedemeijer 100 jaar
31 dec Oudejaarsvesper
2jan CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
3jan N.C.V.B. Nieuwjaarsreceptie
4jan Gemeente: Openbare werken open
5jan Fanfare Zuiderwoude Nieuwjaarsconcert
5jan S.D.O.B. Nieuwjaarsreceptie
6jan Gemeente Nieuwjaarsreceptie
Sjan CUD PAPIER Soos: Noordzijde

11jan Kerstboomverbranding
15]an NCVB Met Weggelaar door Waterland
16jan CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
16jan Rakdsvergadering
18jan Gemeente: Openbare werken open
18jan CUD PAPIER Havenrakkers
23jan CUD PAPIER Soos: Noordzijde
23jan NUT Biologische landbouw
30jan CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
12feb N.C.V.B. Jaarfeest
13feb Raadsvergadering
15feb CUD PAPIER Havenrakkers
20feb NUT Zeilen over de Bandazee

==KERSTNACHTDIENST IN DE BROEKBR KERK==

Dinsdag 24 december Aanvang 22.00 uur
Voorganger: ds H.J. Ekker

Orgel: G. Luitjes
Marker Brass Ensemble

==OUDEJA^VESPER==
Korte Bezinning om het jaar af te sluiten!
31 december 19.30 uur

Herv.Kerk Broek in W*land.

==NIElMJAARSCONCERr==

Zondag 5 januari houdt de FANFARE ZUIDERWOUDE
haar steeds weer succesvolle NIEUWJAARSOON-
CERT. Dit jaarlijks evenement is goed voor
een paar uur luisterplezier en gezelligheid.
In de pauze is er koffie, waarbij ook dit
jaar weer de appeltaart niet zal ontbrekeni
Het concert vindt plaats in het DORPSHUIS te
ZUIDERWOUDE en begint om 11.00 uur (elf uur).

U bent alien van harte welkom!!!

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

==100--JARIGE==:

Broek in Waterland heeft weer een 100-jarige
Het is alweer verscheidene jaren geleden dat
Broek in Waterland een 100-jarige had, maar
binnenkort -om precies te zijn dp vrijdag 27
december a,s.- is het weer zover. Het betreft

mevrouw A.M. Wiedemeijer- de Jonge
wonende in "Broekerhaven".

Een bijzonder kroonjaar verdient natuurlijk
bijzondere aandacht. Daarom is tussen "Broe
kerhaven" en de "Stichting Dienstverlening
Ouderen Broek in W'land" de afspraak gemaakt,
dat degenen die mw. Wiedemeijer willen feli-
citeren daartoe tussen 10.00 en 12.00 uur in
de recreatiezaal van "Broekerhaven" gelegen-
heid hebben. E6n en ander onder het genot van
een kopje koffie/thee met een daarbij beho-
rend gebakje en aansluitend een drankje.

U bent van harte welkom.

==S.D,O.B.==

Zondag 5 januari zal de traditionele
NIEUWJAARSRECEPTIE van SDOB

gehouden worden. De dag zal om 14.00 uur
geopend worden met een wedstrijd CUD- tegen
NIEUW, dus komt alien,
Na afloop van de wedstrijd kan er onder het
genot van een hapje en een drank je door ie-
dereen aan iedereen het best'e toegewenst
worden. Wellicht is dit de laatste keer dat
er een nieuwjaarsreceptie. in deze kantine
gegeven wordt, de moeite waard dus.
Tijdens de receptie zal ook de verkiezing van
SDOB-er/ster en team van het jaar plaatsvin-
den. (De enqudte-formulieren kunnen nog tot
31 december, om twaalf uur bij Ron Baltussen
worden ingeleverd.)

==KERSTB00MVB1BRAND1NS==

11 januari van is.ck) - 16.00 uur kunnen de
kerstbomen aan de van Disweg ingeleverd wor
den tegen een kwartje per stuk.
De Vrijwillige Brandweer van Broek zorgt er
weer voor dat om 19.00 uur de brand in de
stapel gaat.
Na afloop nog even gezellig in de Brandweer-
kazerne warme chocolademelk drinken, aangebo-
den door de Broeker Gemeenschap.




