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BROEKER GEMEENSCHAP
ORC3AAN VAN DE STrCHTING XDE DROBKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting "De Broeker* Redactie adres mededelingenblad:
Gemeenschap", raevr. B. Blufpand-Sinot, mevr. A. Drijver-Hoogland,
De Draai 38, tel» 3120, Buit.enweeren 17, tel. 1201.
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==AGENDA==

Jeugdhuis Kinderdisco
Fanfare Zuiderwoude:muziekuitvoering
OUD PAPIER

Jeugdhuis Voorhaak disco
PvdA fraktie 20,00 u, Gemeentehuis

Z'woude voorlichting kl, woningen

[k.D.S. Tentoonstelling
Jeugdhuis Rosa King & Up Side Down
IJsclub naar Jaap Edenbaan
Raadsvergadering 20.30 uur
Amnesty International Schrijfavond
N.C.V.B. Kerstavond

Plattelandsvrouwen Kerstavond

Volkskerstzangdienst Broek in W'land
Jeugdhuis Vrij dansen
Zondagschool Broek Kerstfeest
Jeugdhuis Klaverjassen
Volkskerstzangdienst Zuiderwoude
Jeugdhuis Voorhaak disco
Jeugdhuis Nieuwjaarshappening "
OUD PAPIER

Plattelandsvrouwen Jaarvergadering
NGVB Mai en mooi in de mode

NUT Ou d burgemees.ter W. Polak
OUD PAPIER

Plattelandsvr. Majoor Bo.sshardt
N.C.V.B, Jaarfeest

NUT Jenny Arean One Woman Show

==OUD PAPIER==

==:KERSTB0MENAKTIE==

IVanaf 10 december kunt u bij ons weer kers't
Iverse kerstbomen kopen, zo uit het bos. De
i opbrengst is net zoals vorig jaar bestemd
jvoor het restauratiefonds van de Broeker
jkerkn Zit u soms met vervoer: in Broek
Iwordt de boom ook thuis bezorgd. Tot 10 dec.
IWo Reijnders, Wagengouw 7> tel. 1451.

1 ==IJSCLUB==
!Op zondagmorgen 16 december gaat de ijsclub
jweer naar de Jaap~Edenbaan, We vertrekken
i om negen uur vanaf het parkeerterrein tegen
!over"schaatsenmagazijn Ploeger. Wie raee wil
Imoet zich van te voren opgeven bij Nol Kara-
jnelan, Roomeinde 8, tel. 1271 6f Fred Ver-
jhoef, Binnenweeren 12, tel. 3136 of Jaap
jBlakborn, Wagengouw 64, tel. 3175* Havenrak-
jkkrs kunnen hiertoe weer hun naam noteren op
i de lijst op het prikbord op school. Men moet
!hiervoor wel minstens 10 jaar zijn en lid
Izijn of worden van de ijsclub. Het kost dan
islechts f 1.— t.m. 15 jaar en f 2.50 vanaf
i16 jaar,

I==== ==:GEMEENTEHUIS==
IGemeentehuis gesloten op 24 enc31bdeceraber
jDe maandag (24 december) tussen het weekend
1van 22 en 23 december en de kerstdagen zijn
I het gemeentehuis en de buitendienst geslolren
'Ook op maandag 31 december (oudejaarsdag)

=! zullen het gemeentehuis en de buitendienst
i gesloten zijn. In de periode van 22 december
tot 2 januari zijn de buitendienst en het
gemeentehuis wel op donderdag 27 en vrijdag
28 december gewoon geopend,
Voor zeer urgente zaken, zoals geboorte-aan-
gifte en aangifte van overlijden kunt u op
24 en 31 december tussen 9-00 en 10,00 uur

1wel terecht bij de navolgende telefoonnummers
ja. 1530 bij geen gehoor b, 02995-3687.
1 ==UNICEF==
jDe bekende Unicef kaarten, agenda's enz,
^zijn dit jaar verkrijgbaar bij Anneke de
IHaan, Nieuwland 5, tel. 1695* U kunt alleen
jop de volgende data en tijden terecht:
j7j l4, 21 en 28 december van 15«00-l6.30 u.
i en van 19.00-20.30 uur, Hopenlijk schikt
i het u om toch even langs te gaan.

Zaterdag 8 december a-.s. wordt er weer OUD
PAPIER opgehaald door o.l.s. de Havenrakkers
Dm 9»30 uur beginnen we .ojh de Eilandweg. In
het andere deel van het dorp wordt om 10,00
uur begonnen. Wilt U het papier in doos, zak
of goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook
vodden worden meegenoraen, Bij voorbaat dank.

==FyFARE ZUIDERWOUDE==
Zaterdag 8 december in hetDorpshuis te Zui
derwoude een muziekuitvoering van het Fan-
farecorps. Aanvang 20,15 uur. Toeg^ng gratis
Een ieder is van harte welkom,

==P1ATTELANDSVR0UV/EN==

Donderdag 20 december kerstavond met brood-
maaltijd in de Leerkamer te Broek in Water-
land. Aanvang: 20.00 uur.




