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==AGENDA=

ajan Jeugdhulp N.-Ierland FLESSENAKTIE
2jan-13feb Exp.B.H.iF.Roskam + T.Lof
3jan SDOB NieuwjaarswedstriJd + receptie
4jan Nieuwjaarsreceptie Qemeente
4jan Cursus stoppen met roken
9jan Kerstboomverbranding
9jan Jeugd doet Leven Nieuwjaarsconcert

lOjan Koeperman Bn'dge-Snert-Drive
lOjan Fanfare Zuiderwoude Nieuwjaarsconcert
16jan CUD PAPIER
17jan Broekerkerkconcert: Ceno-Clavecimbel
20jan N.C.V.B. DE "Elisabethbode"
21jan Koeperman Interpolis bridgetoernooi
21jan NUT Mensje van Keulen
29jan KDS Trekking loterij
6feb Broekpop Broekerhuis "Jungle Jive"

13feb~27mrt Exp. B.H. F.Mulder+A.Beunder
17feb N.C.V.B. Jaarvergadering
IBfeb hUT Amsterdam en zijn geschiedenis
21feb Broekerkerkconcert: orgel-trompet

==JEU(a}HULP NOORD-IERLAND—

flessenaktie
Op zaterdaq 2 ianuari haalt de Stichting
Jeugdhulp Noord-Ierland statiegeld flessen op
in Broek in Waterland. Dit doen wij in samen-
werking met de Vrijwillige Brandweer. We
komen tussen 10.00 en 14.00 uur bij u langs.
Zet gerust uw flessen (eventueel in een doos-
je) op de stoep, dan kunnen wi j ze zo meene-
men. U zult wel denken, waarom zal ik mijn
statiegeld flessen weggeven? Maar u kunt
gerust zijn, want het geld wordt goed
besteed. In juni 1993 komen er 12 protes-
tantse en evenveel katholieke jongeren naar
Waterland. Zij leven in de probleemgebieden
van Noord-Ierland, waar wantrouwen de boven-
toon voert. Hier leren ze "normaal" met el-
kaar om te gaan. Wanneer u dit een goed pro
ject vindt, zet dan uw statiegeld flessen op
2 januari buiten!! ledereen die mee wil hel-
pen is van harte welkom om 10.00 uur bij de
brandweerkazerne aan de Hellingweg.
Wij rekenen op uw steun!!!
Inlichtingen: Ronald Abma, tel. 1262.
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Kraien autozittingen voor
o.b.s. De Havenrakkers. Ze
worden ingeleverd. ATvast
dank!
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handenarbei d op
kunnen op school

onze harteli j k

Het afsteken van vuurwerk is alleen toege-
staan in de OUDEJAARSNACHT tot 02.00 uur.
Steek niet vroeg|tijdig vuurwerk af.
Wees voorzichtig bi j het afsteken van vuur
werk en zie er op toe dat op Nieuwjaarsmorgen
de kinderen niet met de restanten van het
vuurwerk gaeui spelen. U kunt dit voorkomen
door zelf de resten op te ruimen.
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==S.D.O.B.==

Zondag 3 januari wordt weer de traditionele
Nieuwjaarswedstrijd: SDOB-1 - Oud SDOB-1
gespeeld. A^vang: 14.00 uur. Na afloop de
gebruikelijke Nieuwjaarsborrel in de kantine.
Bij afgelasting: Nieuwiaarsinstuif in de
kantine vanaf 15.00 uur. ledereen is van
harte welkom: leden - donateurs
supporters - vrienden. En u weet het:

QEZELLIGHEID VOCROP
)|c4c4c4c4(4c4ci|(4i4i

=NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE==

Op maandag 4 januari houdt het gemeentebe-
stuur van Waterland Nieuwiaarsrecotie in het
Verenigingsgebouw, Kermergracht te Monnicken-
dam, van 20.00 - 22.30 uur. Thomasvaer en
Pieternal en de burgemeester houden een toe-
spraak. De Gouwzeekapel speelt en er wordt de
sportvrouw. sportman en sportteam van 1992
gekozen.

4(4c4c4ei)(4ti|ti|e4i4i

==KERSTBOOMVERBRANDING=:=

Zaterdaq 9 ianuari zal een kerstbocroverbran-

ding worden georganiseerd door de Vrijwillige
Brandweer van Broek in Waterland.
Zaterdag 9 januari kunnen tussen 15.00 en
16.00 uur de bomen worden ingeleverd in de
bocht van de van Disweg, t.o. Zeilschool
Waterland. Voor elke (hele) kerstboom wcrdt
25 cent betaald. .
Om precies 19.00 uur gaat de brand in de
stapel. Na afloop kun je chocolademelk drin-^
ken in de brandweerkazerne. Vervoer: per
br€uidweerauto. De chocolademelk wordt aange-
boden door de Broeker Gemeenschap.
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