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NUT Rondje verbalen door Pete Pronk
CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
NCVB Kerstavond
OUO PAPIER Soos: Noordzljde
Raadsvergadering

K1elndiersportverenigi ng
Tentoonstelling in de
Gymzaal van de Havenrakkers

OU) PAPIER Havenrakkers
Kerstmarkt in bet Broekerbuis
Plattelandsvrouwen Kerstavond
Samen zingen rend de Kerst
CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Kerstkoppeljasdrive in Broekerbuis
Qemengd Koor Kerstconcert
t/m 2jan Kerstvakantie
CUD PAPIBk Soos: Noordzljde
CUD PAPim Soos: Zuidzijde
NCVB Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie Gemeente
CUD PAPIER Soos: Noordzljde
Kerstbcmenverbrandi ng
NCVB Agrariscb Natuurbebeer in WMand
CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
NUT V.N Vredesfflissies, L. Poltnan
CUD PAPIST Havenrakkers
Maaltijd Diakonie in Broekerbaven
CUD PAPIER Soos: Noordzljde
QUO PAPIER Soos: Zuidzijde
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sen rondje verhatlen vartellen
27 november - 20.00 uur - Broekerbuis

De beer Pete Pronk, scbrijver, tbeoloog en
beroepsverbalenverteller komt in Broek.
Pete Pronk vindt dat scbrijven 66nricbtings-
verkeer is en betrekt liever zijn publiek bij
bet verbaal. Spel en improvisatie zijn zijn
favoriete werkvormen.
Toegang leden gratis, niet-leden: f 7.50.

Imaa nu voor ovmr 8XNTERKLAA3

Ds. Haspels uit Amsterdam verzorgt voor ons
een gevarieerde kerstavond met liederen en
uitleg.
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tentoonstelling op 12-1S-14 decenber
Het is weer zover: de Kleindiersportver.
organiseert baar jaarlijkse tentoonstelling.
Voor de 66ste keer ditmaal en dat zal, zoals
gewoonlijk, weer met een grote diversiteit
aan dieren gebeuren.
Dieren die door onze leden met zorg en liefde
zijn gefokt en geselecteerd tot dat waarover
een keurmeester zijn fiat komt uitspreken.
Immers dat is bet doe! van onze vereniging.
Zo goed mogelijk bet ras veredelen en in
stand bouden. Er is biervoor weer een zeer
deskundige groep keurmeesters aangetrokken,
die ieder dier van een beoordeling voorzien.
Dit jaar zijn vooral de grote boenders na-
drukkelijk aanwezig met veel Nederlands ge~
fokte rassen, o.a. TWents hoen, Barnevelder,
Noord-hollandse Blauwen, Assendelfts boen,
Lakenvelder en Hollandse kriel.
Cm met je dier kampioen te worden op je ei^
verenigings-tentoonstelling is natuurlijk
geweldig. De organisatie biervoor is al ver-
scbillende maanden druk bezig en de *aankl^
ding' van het gebeel belooft zeer feestelijk
te worden.
De leerlingen van de CBS "Havenrakkers',
Watergang en een klas van de Lagere Agrari-
scbe School (Clussius College) uit Amsterdam-
Noord komen ook weer om een les in ra^enken-
nis met aanscbouwelijk levend materiaal bij
te wonen.

Voor de lagere school jeugd bebben we ook weer
leuke opdrachten bcKiacbt die op school zullen
worden uitgedeeld. Deze mogen op zaterdag
worden ingeleverd, waarop op zondas^iddag de
pri j swinnaars tekend gemaakt worden.
Vrijdagavond 12 dec. om 8.00 uur zal onze
dorpsgenoot en oud dierenarts, de beer Gees
de Gier, de officiSle opening verricbten en
de kampioenen bekend maken.
Wij bc^n u dat weekend allemcuil te mogen
ontrooeten "tussen de kooien" in de gymzaal
aan het Nieuwland, waar dit jaar ook een
extra mooie, goed gevulde tombola u uitno-
digt.
Openingstijden: vrijdag 12 dec. van 20-22 uur

zaterdag 13 dec. van 10-22 uur
zondag 14 dec. van 10-16 uur

ENTREE IS GRATIS!
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