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Secretariaat Stichting "De Broeker
Gezneenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.

JOE BROEKER GEMEENSCHAP"

Redactie adres raededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==AGENDA== 'if
==KERSTBOOMVERBRANDING==

ji'Het is echt al een traditie dat na Nieuw-
fjaarsdag onder auspicien van de Vrijwillige
^jBrandweer in Broek in Waterland de grote
[KERSTBOOMVERBRANDING plaats vindt.. Ook dit
•jaar zal er weer zo'n georganiseerde "super
jfik" plaats vinden. Dit jaar gebeurt dit niet
|alleen in Broek in Waterland maar ook in Uit-
jdam. 1987 tussen 1^.00 - 16.00 uur
jingeleverd^worden voor een kwar?3e"'per"'b6om7~
jin Broek: aan de Wageng6uw""naast'"de'"Voorhaak
|In Zuiderwoude: Parkeerterrein naast school.
[In UlidaraT~aan de Rijperweg.
IDe b6men~uit Zuiderwoude gaan naar de Rijper-
jweg te Uitdam. 's Avonds om 19^00 uur pre-
[Cies gaat de fik er in. Het spreeEt"vanzelf
idat zowel in de kazerne van -"^roek als Uitdam
!de befaamde "chocolademelk bar" weer geopend
Iworden.
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SDOB Nieuwjaarswedstrijd
Spreekuur B en W
Nieuwjaarsreceptie geraeente
VVD fraktievergadering
Kerstboomverbranding Broek,Uitdam,
Jeugdhuis Hitachi CD discoshow
Fanfare Zuiderwoude Nieuwjaarsconcert
NCVB Erfrecht

NUT Herman Pieter de Boer
OUD PAPIER

Plattelandsvrouwen Jaarvergadering
Jeugdhuis DSV drive in show
NCVB Jaarfeest

Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
NUT Hans Uylenburg Binnenhuisarchitect
Plattelandsvr. Mies Bouhuys
OUD PAPIER

NCVB "Werken behoort by de schepping"
Plattelandsvr. Ned. Brandwonden St.
NUT Toneelgroep "Samen"

==SPREEKUUR==

Het maandelijks spreekuur van B en W is op
maandag 5 januari a.s. om 19.00 uur, De Er
ven 2. Zitting heeft deze keer de heer
Doornenbal.

--N U T==

lOp donderdag 13 januari a.s. zal de bekende
[verhalen schrijver en tekstdichter van lied-
jjes HERMAN PIETER de BOER een lezing verzor-
igen onder de titel:"Een schrijver en z'n in-
jspiratiebronnen". Plaats: Broeker Huis. Aan-
jvang: 20.15 uur. Niet-leden: / 2.50 p.p.

I ==N.C.V.B.==
|l4 januari spreekt de heer J.P. Mars over==NIEUWJAARSCONCERT==

Zondag 11 januari 1987 om 11.00 uur geeft
het Fanfarecorps Zuiderwoude een populair
Nieuwjaarsconcert in het Dorpshuis te Zui
derwoude. Wanneer er een behoorlijke belang-
stelling voor dit concert bestaat, v/ordt o-
verwogen dit gebeuren jaarlijks te herhalen,
dan echter wel op een eerdere datum.

lErfrecht en huwelijkswetgeving* Onze dorps-
Igenoot is zelf werkzaam op een notariskantoor
jen goed op de hoogte van deze raaterie.

==NIEUWJAARSRECEPTIE=:=
Op 6 januari a.s. zal het gemeentebestuur
een nieuwjaarsreceptie houden om 20.00 uur
in het Broeker Huis, Leeteinde l6. U bent
van harte welkom. Met name de nieuwe inwoner^van en schoorsteenkanaal hoge eisen gesteld
worden welkom geheten, zodat kennis kan wor-Iworden. Dat wil zeggen bouw volgens de voor-
den gemaakt met het college van B en W. ischriften en laat het aan de vakraan over.

==SIRENE==

jledere eerdte maandag van de maand gaat om
[12.00 uur de sirene op het gymlokaal.

! ==:BRANDWEER==:
ischoorsteenvegen "Alles"branders, houtkachel-
jtjes, open-haarden. Erg gezellig zo'n hout-
ivuurtje. Bedenk echter dat aan inbouw hier-

===4Natuurlijk raoet Uw schoorsteenkanaal mini-==KLEINDipSPORT==
Verio ting: lotnr. 776 melkbus; lotnr. 739 , , , t. . , .
tapijt. Dkunt de prijzen afhalen op Binnen-jAn<iers heeft U^mxsschien de brandweer nodig
weeren 20. Verslag tentoonstelling volgt.

jmaal een keer per jaar geveegd v/orden.

Ien dat kunt u beter voorkomeni!




