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—=t=AGENDA==

ejaardensoos Nieuwjaarsreceptie
NCVB Nieuwjaarsreceptie
Kerstbomen verbranden
Fanfare Zuiderwoude Nieuwjaarsooncert
SDOB Nieuwjaarswedstrijd - •. jcc .: .
Spreekuur B en W
Geraeente nieuwjaarsreceptie
NCVB "Het oude Turkije"
NUT Bart Wursten

OUD PAPIER

Plattelandsvrouwen Jaarvergadering
Spreekuur B en W
NUT Concert

NCVB Jaarfeest

Jaarvergadering Broker Gemeenschap
Plattelandsvr•"Joods leven in mediene"
OUD PAPIER

==N.C.V.B.=:= j
^ Janauri Nieuv/Jaarsreceptie *s middags bij I
bakker Cees Gutter in Monnickendam. WiJ reke!

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

==SPREEKUUR B 8e W==
Het maandelijks spreekuur van B en W is op
8 Janauri a.s. om I9.OO uur, De Erven 2.
Zitting heeft deze keer de heer Doornenbal.

=:=NIEUWJAARSCONCERT==
Zondagmorgen 7 Janauri 1990 om 11.00 uur geef
het Fanfarecorps "Zuiderwoude" o.l.v. haar
dirigent de heer H. Hoogenberg een nieuw-
Jaarsconcert in het Dorpshuis te Zuiderwoude.
Het programme is grotendeels afgestemd op het
nieuwjaarsgebeuren en in Weense stijl, dus
vrolijk en feestelijk. Een stukje verenigings
leven uit onze kleine gemeenschap, dat in de
afgelopen Jaren ward gekenmerkt door een bij-
zondere gezellig sfeer.

==ZUIDERBRUG BROEK IN W'LAND==

Met ingang van 13 Januari 1990 zal een begin
worden gemaakt met het vernieuwen van de Zui-
derbrug incl. de remmingwerken in de Zesste-
denvaart. De werkzaamheden zuilen ca. 2 maan-
den in beslag nemen. Gedurende deze periode
is de doorvaart gestremd. Voor eventuele in-
formatie kunt u zich wenden tot de projekt-
leider van dit werk de heer P. Hetjes, werk-
zaam biJ de Technische Dienst Kping Monnicken
dam. Telefonisch te bereiken onder 02995-3231«

nen er op dat U alien komt. Na elkaar veel j
heil en zegen gewenst te hebben staat de kofl
fie + ? klaar. Daarna krijgen we een rondleil
ding door het bedrijf. Vertrek vanaf het parj
kee^errein. Tijd wordt bekendgeraaakt. !

==:KERSTBOOMVERBRANDING=:=

Het is alweer een Jarenlange traditie -dat
de kerstbomen onder toezicht van de plaatse-i
lijke vrijwillige brandweer worden verbrand. |
Ook dit Jaar organiseren wiJ weer een kerst- !
boomverbranding in Broek op het terrein naasli
"De Voorhaak" en Uitdam aan de Rijperweg. De j
laatste Jaren mogen wiJ ons verheugen op een j
geweldig bomen aanbod. Gevolg: grote brand- '
stapels, zowel in Broek als Uitdam. Ook dit j
Jaar gaan we er weer wat moois van maken. |
Zaterdagmiddag_6 Januari 1990 kunnen tussen '
l^j^SO en IB.OO uur de bomen ingeleverd wor- |
5en op de beEende plaatsen, Voor iedere aan-{
geleverde boom wordt weer een kwartje uitbe-J
taald. Broek<Terrein aan de Wagengouw naast |
"De Voorhaak". ZuiderwoudetParkeerterrein |

==NIEUWJAARSWEDSTRIJD=:

Weersomstandigheden (en dus terreingesteld-
heid) voorbehouden wordt op zondag 7 Janauri
1990 6p "•'̂ et Noordsche Bosch" de traditionele
nieuwjaarsvoetbalwedstrijd S.D.O.B.-oud te-
gen S.D.O.B.-Jong gespe^ld, Aanvang: 1^.00 u,
Na aflopp is weer de gebruikelijke NIEUW-
JAARSINSTUIF in de S.DO.B. kantine.

==NIEUWJAARSRECEPTIE=
De gemeente zal op dinsdag, 9 Januari 1990,

naast het "Dorpshuis"7"Uitdam; Terrein aan ' ====
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haar nieuwjaarsreceptie in het Broeker Huis
houden. U zulttwaarschijnlijk voor de laatsi
keer op uitnodiging van de gemeente Broek ii
Waterland elkaar de beste wensen voor het
nieuwe Jaar te kunnen aanbieden.

de Rijperweg. I
's Avonds i9^00^uur precies gaat de fik er |
in. Na afloop van 3e kerstboomverbranding id
het weer voor alle Jongens en meisjes grati;^
chocolademelk drinken in de kazernes van j
Broek en Uitdam. I

==OLIEBOLLENAKTIE==
De dames en heren die de olibollen t.b.v. hel

restauratiefonds van de kerk te Broek aan de
man brengen zijn reeds langs geweest. Mocht
u ze om wat voor reden dan ook gemist hebben
en u wilt toch oliebollen, bel dan met Atsie
Drijver, tel. 1201. Dit kan tot vrijdagavond-.




