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BROEKER GEMEEN5CHAP
OaOAAN VAN DE STICHTING DROBKER GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", raevr. B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38? tel. 3120.

_ ==AGENDA==

Jeugdhuis Kinderdisco
• 5jan KERSTBOOMVERBRANDING

3dan Jeugdhuis- Voorhaak disco
7dan Spreekuur B en W
Sjan Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur

lOJan Comm. huisvesting vergadering
12Jan OUD PAPIER
IPjan Jeugdhuis Gruppo Sportivo
l63a,n Plattelandsvrouwen Jaarvergadering
17jan NUT Oud-burgemeester Polak
19dan Jeugdhuis Voorhaak disco
25jan Jeugdhuis VriJ dansen
263an Jeugdhuis Muziek Express drive-in-show
Ifeb K.D.S. Prijzenavond + kienen

12feb Broeker Geraeenschap Jaarvergadering
l6feb OUD PAPIER
l8feb Plattelandsvr. Majoor Bosshardt
20feb N.C.V.B. Jaarfeest

Pl^gb NUT Jenny Arean One-woman-show
PSfb Plattelandsvr. "2^ uur per dag,t5jd over
l^mrt Plattelandsvr. Maria V/eber
20rart NUT Marjan Berk
27mrt N.C.V.B. mw. Roelofs - Rondom Pasen

==SPREEKUUR==

Het inaandelijks spreekuur van Burgemeester
en Wethouders is op 7 januari a.s. om 19o00
uur, De Erven 2. Zitting heeft deze keer de
heer J. Koppenaal.

==OUD PAPIER==

Zaterdag 12 januari wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.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. V/ilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook vod-
den worden meegenomen. Bij voorbaat danki

=:=NIEUWJAARSRECEPTIE=:=

Op 8 januari a.s. zal het gemeentebestuur
een nieuv/jaarsreceptie houden om 20.00 uur
in het Broeker Huis, Leeteinde I6. U bent
van harte welkom. Met name de nieuwe inwoner^Na het huishoudelijke gedeelte willen wij
worden welkom geheten, zodat kennis kan wor
den gemaakt met het college van Burgemeester
en Wethouders.

Redactie adres mededelingenblad;
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==kerstboomverbranding==
Ook dit jaar zal de dorpsjeugd de door hen
verzamelde kerstboraen weer onder de deskun-

dige blikken van de vrijwillige brandweer ver
branden. Deze georganiseerde "fik" zal plaats
gaan vinden op zaterdagavond 5 januari I983

Wij roepen de je.ug.d op .om nog jneer boraen te
verzamelen dan voorgaande jaren, zodat de
hoop nog groter wordt en dat we aan het eind
van de avond misschien kunnen spreken "dat
was een super fik". De kerstboombrandstapel
kan gemaakt worden op het weiland aan de Wa-
gengouw, gelegen tussen het jeugdhuis "De
Voorhaak" en het "Rooie Dorp". Om 19-00 uur
gaat_^de_brand er in. Vuur maakt*"dorstIg7"'ook
voof jeugd. Ter bestrijding daarvan zal de
niet meer weg te denken chocolademelkbar in
de brandv/eerkazerne worden geopend. Jullie ^
koraen toch ook gratis chocolademelk drinken!

++ ==N U T==:

Op donderdag 17 januari a.s. zal de heer
Wo Polak, oud-burgemeester van Amsterdam in
het Broeker Huis u een indruk geven van zgn
ervaringen in zijn ambstperiode bij het be-
sturen van deze stad, Aanvang: 20,15 uur.
Niet-leden: f 2.50 p.p.

==JEUGDHUIS DE VOORHAAK==

Vrijdag 4 januari Kinderdisco, aanvang 19.OO
uur. Gratis entree!

Zaterdag 5 januari Voorhaak disco, aanvang
21.00 uur. Gratis en^rie!
Voorverkoop Gruppo Sportivo op Buitenweeren 5

Zaterdag 12 januari Gruppo Sportivo. Deze
band behoeft geen recJAffi®7~'wanI"zi3~^^omen
voor de derde keer in de Voorhaak, door hun
enorrae succes echt de moeite waard. Aanvang:
21.00 uur, denk om de ledenkaart.

==PLA TTELANDSVROUV/EN==

jWoensdag 16 januari jaarvergadering om 20.00
uur in de Gereformeerde Kerk, Monnickendam.

eens iets anders en wel: "Hoe kreatief is

onze vereniging?". Wij vragen hierby onze le-
den om te laten zien wat er zoal op dit ge-
bied wordt gedaan : kleding maken, breien,
tekenen, schilderen, borduren, e.d.





==OVERPEINZINGBN V/iN THOMASVAER EN PIETERNEL==

Als eerste lustrum op het gebied van wel en wee
Neraen we U ook dit jaar weer op onze overpeinzingen mee
Van di^ vele gemeentelijke zaken
Die persoonlijk zijn, maar toch ons alien raken

Want wie, Thomasvaer, kan nou om het Kerkplein been
Heringericht met leilinden en paadjes van gele steen
Je kunt er wandelen, maar is bij de Oudhollandse markt niet bemind
Want wat doet n6g minder kopen dan kyken: Juist, je schoen vol grind

Landschapspark en herindeling staan centraal
De ene in uitvoering, de andere nog met discussie kabaal
En met het indammen van de Volgermeer
Halen we even diep adem en zien we wel weer

Ja Pieternel, dat landschapspark-jaren-plan
Daar zie je nu wat resultaten van
De van Disv/eg - wat - nog nooit van gehoord?
Velen ontdekten hem toen het Kerkplein was verstoord

Asfalt in de Belmermeer en een nieuwe brug
Via een nieuw stukje weg snel naar Uitdam been en terug
Werkzaamheden langs de Waterlandse Zeedijk
Zullen een fietspad opleveren van Monnickendam tot het "Marker-rijk"

Belangrijk in dit kader kwara gereed
De Burg. Peereboomweg, m6t asfalt bekleed
En er slingert nu zelfs zo'n super fietsbaan
In de luwte van deze "verknottende" landschapslaan

Praat me d'r niet van Thomasvaer

Ja, een heel mooi "papieren" fietspad, dat is waar
/^Slaar, waar beland je met sneeuw of in dichte mist?

Juist: er naast en maar hopen dat je het hospitaal mist

Een pinkeltje licht zo hier en zo daar in elke bocht
Graag nog eens een betere op en aftocht
Wat struikjes, wilde bloemen en evt. wat zonnepitten
Nou, dan zien we die parkweg helemaal zitten

Dit jaar bracht ons veel activiteiten, met ve§l ongerief
Open straten en buurten, raoesten we nemen voor lief
Riolering-, v/ater- en kabelleiding in 66n
Koudt in: water en bagger omhoog onder elke steen

Maar eens Pieternel, komt ook daaraan een end
De kabeltelevisie haalde ons uit een isoleraent

Ook kwam de gemeentelijke informatiegids uit
En in onze nieuwste nieuwbouw bejaamerde men hondepoep luid

zie omraezijde




