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==AGENDfe
31 dee Oudejaarsavond-vesper
5]an NCVB Nieuwiaarsreceptie
6jan OUD PAPIER Scxds: Noordzijde
ejan P'lattelandsvr. Nieuwjaarsbijeenkomst
8jan Kerstboomverbranding
8ian Jeugd doet Leven Nieuwjaarsconcert
9jan Koeperman "Snertdrive" in Uitdam
93an SDOB Nieuwjaarsreceptie +; wedstrijd
9]an Fanfare Z'woude Nieuwjaarsconcert

10j an Ni euwj aarsrecepti e.Gemeente
12jan NCVB "De heilige berg van Athos"
13]an OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
16jan Broekerkerkconcert "9 vrouwen"
203 an Raadsvergadering
20jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde
20j an NUT Nel1eke Noorderv"! i et
22jan OUD PAPIER Havenrakkers
24]an Plattelandsvr. Jaarvergadering
27]an OUD PAPIER Sops: Zuidzijde
aajan Kleindiersport. prijzenavond
3feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde
9feb NGVBJaarfeest

lOfeb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
ITfeb OUD PAPIER Soos: Noordzijde
17feb Raadsve rgader i ng
20feb Broekerkerkconcert "serenade trio"
22feb Plattelandsvr. "Bangladesh"
24feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
24feb Plattelandsvr. Rondleiding INGbank
24feb NUT Dolf de Vries, auteur,acteur,enz.
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=:-KERSTBOOMVERBRANDING==

Zaterdag 8 december om 19.66 uur gaat de
brand weer in de kerstbomen.
Je kunt de bomen op die zelfde dag tussen
15.00 en 16.00 uur aan de van Disweg inleve-
ren. Je kriigt 25 cent per ingeleverde boom.
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==PEUTERSPEELZAAL==

Wie heeft er nogeen peuterfietsje, een trac
tor of iets anders.wat kan rijden. Wij kunnen
dat nl. heel goed gebruiken. Telefoonnummer
peuterspeelzaal 1355.

Woensdag 5 januari om 10.00 uur
nieuwjaarsreceptie

in de voormalige kosterij, Leeteinde 2. We
kunnen elkaar een voorspoedig en gelukkig
nieuwjaar toe wensen.
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Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201
Postgiro 17 85 66

===OypEJMRSyE'^ER==
Vrijdag 31 december om 19.30 uur Oudejaars-
vesper, voorganger ds. H.J. Ekker. Dit is een
korte dienst zondef preek. Bijwonen van deze
viering s een zinvolle manier om het oude
jaar at te sluiten.
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==AFSTEKEN VUURWERK==

Het afsteken van vuurwerk is alleen toege-
staan in de oudejaarsnacht, vrijdag 31 decem
ber tot rvieuwjaarsmorgen 1 januari tot 02.00
uur. Het is verboden voor en na die tijd
vuurwerk af te steken. Dit verbod is inge-
steld ter bescherming van mens en dier.

Hit****

=P1-ATTELANDSVR0UWEN==

Donderdag 6 januari van 10.66 - 12.00 uur
n ieuwjaarsb ij e e n k o m s t

in Het Broeker Huis, Leeteinde 16. Bij een
1ekker kopje koffie kunnen we elkaar een
gezond en voorspoedig 1994 wensen. Het be-
stuur stelt het zeer op prijs als u weer wat
werkstukken meebrengt om ten toon te stellen.

t******

—JEUGD DpEI ,L,EyEN==
Op 8 januari 1994 om 20.00 uur geeft het
fanfarecorps "Jeugd doet Leven" een

n1euwjaarsconcert
in Het Broeker Huis. Wij hopen u alien daar
te mogen ontvangen.

r-FANFARECQRPS "ZU1DERW0UDE"==
Het Fanfarecorps "Zuiderwoude" o.l.v. diri-
gent Harry Hoogenberg geeft op zondagmorgen 9
januari om 11.00 uur in het Dorpshuis Z'woude

lien t radi fc ioriel e Miauwjaarsconcert ^
Een conc€^rt dat zich ieder' jaar weer in een
grote belangstelling mag verheugen.
Er zal een bijzonder prettig in het gehoor
liggend programma worden gebracht met o.a.
enkele solisttsche bijdragen. Vooral bij dit
concert staat de gezelligheid voorop; onder
het genot van gratis aangeboden koffie en
appeltaart, passend in de sfeer van de nieuw
jaarswisseling. De toeganq is vrii. Komt u
a.u.b vroeg om teleurstelling te voorkomen.
A1Vast een goede j aarwi sse1ing toegewenst.



—BRIDGE SNERT DRTVF=r=
zondaq 9 ianuari a.s. organiseert de B.C.

Koeperman een open winterdrive, dus met een
kop heerlijke snert.
Plaats: In de Scheeoskameel te Uitdam.
Aanvang: 13.00 uur.

;xinschrijfgeld: / 20.— per paar, incl. ver
sierde snert.

Inschrijven : Lies Dobber, tel. 1513 of aan
de zaal (max. 26 paren).

Bij sterk ijs gaat natuurlijk bij velen het
schaatsen voor en gelasten wij deze drive af.

==S.D.O.B.==
Op zondag 9 januari houdt de voetbalvereni-
ging S.D.O.B. in de kantine een

nieuwjaarsreceptie
vanaf 15,00 uur met een muzikale noot van de

U bent alien van harte welkom!! Pit geldt
voor alle inwoners van Broek in Water land en
omgeving. Laten we met elkaar er een gezelli-
ge middag van maken. Tot 9 januari op het
sportcomplex "Het Nloordsche Bosch".

—NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTEas

De gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van de
gemeente vindt plaats op maandag 10 januari
om 20.00 uur in het Verenigingsgebouw, Ker-
mergracht 9 te Monnickendam.
De receptie is een uitstekende gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en nieuwjaarswensen uit
te wisselen. Burgemeester Diederen zal tij-
dens de receptie een nieuwj aarstoespraak
houden, Voorts zullen Thomasvaer en Pieternel
hun visie geven op allerlei zaken die in 1993
in onze gemeente speelden.
Later op de avond vindt de uitreiking plaats
van cultuur-, emancipatie- en sportprijzen.
Voor de thuisblijvers wordt het geheel recht-
streeks via de radio uitgezonden.
Op de nieuwjaarsreceptie komen veelal mensen
die een bepaalde relatie met de gemeente
hebben. De receptie is echter voor iedereen.

=:=N.C.V.B.==
Woensdag 12 januari - 20.00 uur - Leeteinde 2
Vanavond worden we door Ds. P. Masmeijer uit
Amstelveen in gedachten meegenomen naar:

"de heilige berg van Athos"
Het schiereiland van Noord Griekenland met
zijn vele kloosters. Tevens zullen de dames
van de Herv. Vrouwen Groep "Irene" uit Zun-
derdorp deze avond bijwonen.

==broekerkerkconcert==

16 januari om 15.00 uur in de Broeker Kerk

Net Vocaal Ensemble Accolade brengt composi-
ties uit de Barok en de Romantiek,
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WORDT U TOEGEWENST DOOR BESTUUR EN REDACTIE
van de Broeker Gemeenschap.

=:=OUP PAPIER SOOS==:

ophalen oud papier door de ouderensoos
Met ingang van het nieuwe jaar komt er veran-
dering in het oud papier ophalen. In de oude
situatie werd er 66n maal per 14 dagen in de
oude kern van het dorp (NOORDZIJDE) oud pa
pier opgehaald.
Per 6 ianuari 1994: NOORDZIJDE van het dorp
( dit is de oude kern van het dorp).
Per 13 ianuari: ZUIDZIJDE van het dorp
(incl. de Wagengouw)
Er wordt dus om en om oud papier opgehaald,
dus 66n keer in de 14 dagen. Als u het niet
meer weet: Kijk in de Broeker Gemeenschapi!
Heeft u vragen: bel 1452 of 3336.

—BIBLIOTHEEK==
Zoals u weet begint er 1 januari weer een
nieuw jaar. Allereerst willen de medewerk-
sters van de bibliotheek u het allerbeste
voor dat jaar toewensen. Maar, wij maken u er
ook op at tent dat u u 1idmaatschapsgeld dient
te voldoen.

Met ingang van heden is er weer een andere
serie CD's in de bibliotheek te leen.

Vanaf 7 janauri 1994 gaan medewerksters van
de Broeker Bibliotheek de uitlening van boe-
ken in het verzorgingshuis "Broekerhaven"
verzorgen.

Bewoners van Broekerhaven lenen gratis.
Bewoners van de aanleunwoningen beta!en voor
een lidmaatschap / 15.—.
Er wordt iedere vriidaa van 10.30 - 11.00 uur

uitgeleend.

==:AKTIE BQSNIE==

dekens en bescherming voor Bosnie
De Raad van Kerken Broek in Waterland en de
Ned. Herv. Kerk van Broek in Water!and hiel-
den enkele inzamelingeh.
De opbrengst: Kerstzangdienst : f 200,00

18 dec. kerk open : / 1.086,50
Kerstnachtdienst : / 1.200,00

Totaal opbrengst Broek in W'land: / 2.486,50
Alle gevers heel hartelijk bedankt.

—AMNESTY INTERNATIONAL==
In de afgelopen 10 jaar zijn meer dan een
miljoen mensen door hun eigen overheid - of
met haar medeweten - gedood of het slachtof-
fer geworden van "verdwijning".
Mensenrechtenorganisaties of familieleden van
slachtoffers die informatie naar buiten bren-
gen worden vaak zelf ook bedreigd.
Steun hen en stuur hen een kaartje.
Mijn beste wensen in het Spaans is:
MIS MEJORES DESEOS LE ACOMPANEN.
Stuur een kaartje naar de organisatie van
familie van "verdwenen" personen in Bolivia.
Het adres is:
ASOFAMO Loyola Guzman. Casilla de correo
8821, La Paz , Bolivia
Op en ansichtkaart een postzegel van 90 cent,
een dichte envelop f 1.60.


