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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DESTICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120 Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Bultenweeren 17. tel. 1201
Rabobankno. 31.07.13.579

Postgiro 17 85 66

3jan NIEP- Pilffi In Broeker Huis. 1^»00 uur
•5jan SDOl^ Nieuwja-^swedstrijd l4aOO uur

75an Plattelsindsvr* Nieuwjaarsreceptie
lijan Brandweer Kerstbooraverbranding
12jan Fanfare iSuiderwoude NieuwjaarB-conCa
15jan N,C,y»B«: Xriscopie
i9jan "Broekerkerkconcert. Trio Uccellini
Sljan Piattelandsvro Jaarvergadering
•233an NUT 'IKrektocbt door Kenya •-

3.feb' TJeclub Beuwfeest •-: •
Ifeb OUU PAPIPR^ '
.;8feb~a8iHrt BxpiB.H. :F»Mulder+A«B€under

1'2febN.C,V,B. ,Uaarf ees't.
l6feb Broekerkerkconcert Trio Concertante

50apr NUT Sim Sale .Bim

: . -U T=:=:-' . ,
3 januari onj l4'»d6-uur in het. 'Broeker
Huis wordt door'-'hefc NUT jde sparmende film

gedraaido-.Een Bpe.ui'tocht door ©xotische
oordehj alle methun eigext gevaren* Deze
produktie pverbreft alle In- ..
diaoa .tTones avpnbursnen. is geregieseerd
door Steven Splellberg*
Enti-ee /. ^^iOO^ .' Komt allWi 1. ! 5

aondag 3 januari de fcraditibhale Nieuv?-
jaarswedistrijds. SDOB-1 - Oud SDOB-1
Aanvangs. l^uOO.-.uur# BiJ 'afgelastiiigi in
de kanfcine: eon; Hleuwjaarsbp.rrelv ledoreen
is van .harte wolkojn;' leden - dpnateurs «•
supporfcer.© .vriendeh.Vanaf i3»G0 \mr^
Sa uwweeb hebt^Gozelligheid stiat :.hoog
la het.. vaandei \Van spOB»

• ==7PLATTIiU,AIfr>SVR0gWEN:^g
7 januari van n)*00 - 12o00 uur. Nieuw-
jaararecepfcie in hot Lathers Clubhuls te
Monnickendaitt^ . .

I'ltoensdagavond 15 januari beginnen de
•yogalessen weer!in. het Broeker Huis.
Inlichtingen?.020; - 682066^ .

r^==KEKSTB00i'i\rTnRBfiA?3UIN(:^::s=:

Zaterdag 11 januar.! zal een kerstbfcois-
verbrandinn worden . georga^feieeerd dc or d -j
Vrijwillige BrandvYear van Broek in' Water
land.

Zate.rdag 11 jahaa.r:L tussen 13»0p 'en 16«00
uur kunnen de boxiie.ti worden iiigeleverd cv.>
het terrein van het. Water.schap "Be
landenS 5.ngang .tus.scn Wagengouv eh 3^1-f
Bij ongunetige wind zal tijdig;.bekend
gemaakt worden waar d© bomen daii .ingele-
verd moeten" wdrdeni. •" • •= .•.
Voor elk© (hele) kerotipbom wordt '2:3 cenl-
betaald.. .
Dm precies 1-9®.Q0 uur gaeit de .brand in C.y
etapel. * • .
Na afloop kun j©.chocoladomelk drinken
in d® brandweerkazorne. . •

Uitdam-Zuiderwoude^'-Boor het oph®f.fdn van
w e»»«wwg*#01 «•»«!»** OH *»*•»<•* A. . ^
d® blusgroep yitdam lB;liet niet sniser.'.nio-
gelijk een kerstboomverbranding in Uit-
dam-Zuiderwoude" is organiseren.^ '
Uiteraard kuaii'en d© kinderen uit deze 2
dorpen bomen kora.ap inleveren in- Broek en
deelnemen aan. do verbranding .en. het cho-
celademelk drinkea^-.'"^

==FAiiiiiZiJWJAAi?sCor;Gsi;:T=:::=
-'sFANFAREOdid'B ''ZUIDFEWOUUEI"-® /

Het Fanfarecorps^^yzuiderwoud®''• Qolov«
haar dirigent do; hoin" H* .Hoogsmberg/"
geeft op zondagmorgen'12 januari .1992 om
13..00 uur hot traditionelo Nieuwjaars-
concert in het Borpehuls te Zutdorwoude.
Ben prettlg .in- het gehdbr liggend pro—
grammsi aal "Ijeh ;g5diore wordeiV-gebraoht ^
waaronder wer*k»h van St.ra»i3s«"''"
Vooral bij dlfc-odhpert ctaaf d® gezellig-
held voorop onder ;h<?t-.genot yaii;.e€^i!P''ko'p
koffie en appeltaa:tt(j
De tocfgang voor dif- oone©rt is •

==Br3LI0DIBSK==s "
In december zijn ©.r '.vaor 100 nieuwe. CD8s
in de uitlenirLg -gekomen® K'l^stenj f i«5C
per CD per week en- u dient natuurlljk
lid te aijn veoi; dov biblibtheoiri,
la januari worden de leden van de biblio
theek vpeer varsocht huh lidi-aatschaips-
geld te voldoen;.,; Bit •bedrs.agt .vpor i992'
f 13«00 p«x- gealn. ' , .•




