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AGENDA
11+12+13dec Kleindiersportshow
11dec Volleybalgroep geen volleybal
12dec OUO PAPIER Havenrakkers

12dec Kerstmarkt in Broekerhaven

14+15+16dec Workshop Kerst
ISdgc Plattelandsvrouwen Kerstavond
16^i Samen zingen Rond de Kerst
ITdec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
18dec Cantorij Monnickendam Kerstconcert
19dec Kerstfeest van de Zondagsschool
19dec Kerstklaverjasdrive
20dec Gemengd Koor Kerstconcert
21dec Kerstknutselmiddag 6 t/m 8 jaar
22(iec Kerstknutselmiddag 9 t/m 12 jaar
22+23dec Klein Kerstfeest in Lutherse Kerk
24dec OUD PAPIER Soos; Noordzijde
24dec Bibliotheek's avonds gesloten
24dec Kerstnachtdienst in Broek

25dec Kerstmis-dienst in Broek

31dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
31dec Oudejaarsbingo voor alle 65 plussers
3Idee Bibliotheek's avonds gesloten

4jan NCVB Nieuwjaarsreceptie
5j^ Gemeente Nieuwjaarsreceptie
Tjan OUD PAPIER Soos: Noordzijde

NCVB Incest / sexueel geweld
OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
NUT Kunst en Kitsch

OUD PAPIER Havenrakkers

13jan
14jan
14jan
16jan

OUD PAPIER HAVENRAKKERS

Zaterdag 12 DECEMBER wordt er wear OUD PAPIER
opgehaald dooro.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 pa
pier in doos, zak of goed gebonden, tijdig buiten zetten.
Ook vodden worden meegenomen. Bij voorbaat dank!

KERSTMARKT IN BROEKERHAVEN

zaterdag 12 december 10.30- 16.30 uur
Wegens het enorme succes van vorig jaar In het Broe-
Kerhuis organiseren wij dit jaar weer een kerstmarkt. De
markt is van 10.30 -16.30 uur in de recreatiezaal van

Broekerhaven, De Draai 7. Er zijn 20 verschillende
hobbyisten met hun zelfgemaakte waren aanwezig.

BIBLIOTHEEK

24+3f december open van 15.30-16.30 uur
's avonds gesioten.

'DE BROEKER GEMEENSCHAP"
Redactie: Atsie Drijver, Buitenweeren 17

1151 BE Broek in Wland, tel;4031201

KLEINDIERJOURNAAL

MeindiertentoonsteUing 11+12*13 december
Het is weer zover: de Kleindiersportver. organiseert
haar jaarlijkse tentoonstelling. Voor de 67ste keer dit-
maai en, zoals gewoonlijk, weer met een grote diversi-
teit aan dieren. Dit jaar zijn er meer dieren ingeschre-
ven. Dieren die door onze leden met zorg en liefde zijn
gefokt en geselecteerd tot dat waarover de keurmeester
zijn fiat kan uitspreken, Immers dat is het doe! van onze
vereniging. Zo goed mogelijk het ras in stand houden
en veredelen, Er is hiervoor weer een zeer deskundige
groep keurmeesters aangetrokken. Om met je dier
kampioen te worden op je eigen verenigingstentoon-
stelling is natuurlijk geweldlg. De organisatie hiervoor is
al verschillende maanden aan de gang en de 'aankle-
ding' van't geheel belooft feestelijk te worden. De leer-
lingen van de "Havenrakkers", Watergang en de leer-
llngen van de Lagere Agrarische School uit Amsterdam-
nrd komen ook weer om een les In rassenkennis met

aanschouwelijk levend materiaal bij te wonen.
Natuurlijk hebben we ook weer diverse opdrachten
bedacht voor de jeugd en die zullen op school worden
uitgedeeld. Deze mogen op zaterdag worden ingele-
verd, waarop op zondagmiddag de prijswinnaars be-
kend gemaakt worden. Vrljdagavond 12 dec. om 20.00
uur zai Gees Spanjaardt van o.a. Gemeentelijke Sport-
zaken de officiele opening verrichten van onze eerste
lustrum-show op het huidige adres en de kampioenen
bekend maken. Wij hopen u allemaal te mogen ontm-
oeten 'tussen de kooien' in de gymzaal aan het Nie-
uwland, waar dit jaar ook een extra moole, goed ge-
vulde tombola u uitnodigt.
Openingstijden zijn: vrijdag van 20-22 uur;
zaterdag van 10-22 uur en zondag van 10-16 uur.
ENTREE IS GRATISI Met het opiossen en

Inleveren op onze TT
van bijgaand raadseltje,
komt u in aanmerking
voor een kop koffie
met een koekje.
Welk woord wordt

hier bedoeld?

WORKSHOP KERST

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 decem
ber van 20.00 - 22.00 uur kunt u op Wagengouw 114
een kerststuk in een lijst maken. Kosten incl. koffie/thee
en materialen / 32,50.
Opgave bij: Nel Arends 403 3096 of

Stijnie Smit 403 3238




