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BROEKER GEMEENSCHAP
OROAAN VAN DE STIC3iTING DROBKER GEMEENSCHAP*

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", mevr. B, Blufpand-Sinot,
De Draai 58, tel. 5120.

. ==AGENDA==

26dec deugdhuis Discotheek "De Voorhaak"
28dec Jeugdhuis Kerstbal o.l.v.Kniestedt
29dec Jeugdhuis Discotheek "De Voorhaak"
51dec Jeugdhuis Discotheek "De Voorhaak"
5jan Kerstbomen verbranding
^jan flieuv/Jaarsreceptie
5jan Kunstuitleen
8Jan Nieuwjaarsconcert fanfare /!• »v/oude

10Jan Spreekuur P. en V

==NIEU''J;.ARS2ECEPTIE==

Op dinsdag, k Januari I985 A
zal de traditionele nieuwjaars- v
receptie worden gehouden in het Broeker
Huis, aanvang 20.50 uur.

==:VERBHAMDEN KEk.«rTB0MEM==

^ ^ Verbranding van kerstbomen

^ 0,1.V. de Vrijwillige brandweer
op 5 Januari I985 om 19*00 uur tussen

de Hageweer en de boerderij van de fara.
Reynders.

==SLUITIMG GEMEENTEHUIS EN

POSTAGENTSCHAP==

In verband met kerst en oud- en nieuv/Jaar
zullen het gemeentehuis en het Postagent-
schap eerder sluiten. Om 11.00 uur zult u
op Zk en 51 december slechts een gesloten
deur vinden.

==NIEUWJAARSCyiCERT==-.
Op zaterdag 8 Januari 1985 om 20.00 uur
geeft het Fanfarecorps "Zuiderwoude" een
Nieuwjaarsconcert in het Dorpshuis te Zui
derwoude. Een ieder die het fanfarecorps
"Zuiderwoude"een goed hart toedraagt is
van harte welkom. Er zal een gevarieerd
prograraraa ten gehore worden gebracht.

t==:COLLECTE==

De collecte voor het Nationaal Ponds Sport
Gehandicapten, georganiseerd door het Jeugd
bestuur van Sparta, hoeft f 772.62 opgo-
bracht:. Collectanten on gevors hartelijk
===== bedankt. ====

•^edactieadres mededelingenblad;
Mevr, A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 171 tel. 1201,

i==BESTE BR0Liv£RS==

Na j-ang prottig in Broek te hebben ge-
wcrk-c gaat or per 1 Jan, '85 een einde ko-
men aan hot vuilnisopha-lon door ons. WiJ
hopen dat v/ij u altijd voldoende service
hebben verloond en bedanken u voor het ge-
noten vortrouv;en. Verder wensen
wiJ u Prottige Kerstdagen on
oen vuilnisvrij I985 too.
De vuilnismannon van

Monnickendam.

==OPHALEN HUISVUIL==

blijft op donderdag

Met ingang van 1 Januari I985 zal het huis-
vuil niet moor door do geraeonte Monnicken
dam v/orden opgehaald maar door de firma
Spitman uit RorikuRio De ophaaldag blijft het
zolfde. U kunt dus, zoals u dat gowend v/as,
op donderdag uv/ huisvuil langs do kant van
de-v/eg zotten. Van doze gelegenheid willen
we gobruik raakon u erop te v/ijzen dat het
niet toegestaan is om oordor dan op donder-
dagen uw huisvuil al buiten te plaatsen,

==KUNSTUITLEEN==

Op 5 Januari a,s. om 20.00
uur wordt in do raadszaal van

hot gomoentehuis de tv/oode kunst
uitleen gehouden, Zoals bekend gaat hot

hier om werken van mevr, Marjolein Jurray.
V/anneer u eerder hoeft geleond, bestaat de
mogelijkheid tot omruilon. Mevr. Jurray zal
die avond zelf aanv/ozig zijn.
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==BEIDGECPRSirS==

Er start in januari de Vervolgcursus
BRIDGE, Opgevon voor 50 dec. bij Ch.Sint,

tel. 1709.

==VERL0REN ==

Zondag 12 december, vermoedolijk in de
Dorpsstraat te Zuiderwoude verloren oen
dameshorloge. Indion gevonden graag terug-
bezorgen bij mevr, Trorap, Gouw 5*




