
>2 december 1994
no. 1132

urmAM

BROElrCER (aEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DliSTICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Inlwerm COpUuiterlilkJffldajavfllKl MededeUngenWad; mw.A.Driiver,Bnitenweerenn.tel. UOl
voorafgaande aan de verschijningsdatun.

24d6C
31 dec

1 jan
2jan
4 jan
4 jan
djan
8jan
9 jan

11 jan
15jan
19j^
19jan
21 jan
31 jan
Sfeb

16feb
16feb
16feb
17feb
ISfeb
19feb

==AGENDAee
Kerstnachtdienst in Breaker Kerk
Oudjaarsvesper in kerk te Bn^ek
Broekerhui s: Nieuwj aarsvi eri iig
Gemeentehuis: Pierebaan 3, M'dam
N.C.V.B. Nieuwjaarsreceptie
PIattelandsvr. Nieuwj aarsbi j eenkcmst
Fanfare Zuiderwoude Nieuwj aarsconcert
S.D.O.B. Nieuwsjaarsreceptie
G^neente Nieuwjaarsreceptie ,
N.C.V.B. Niels Spaans in Afrika
Concert in Broek: Trio Violone
NUT Simon Vinkenoog, schrijver
Paadsvergaderi ng
Havenrakkers CUD PAPIER
PIattelandsvr. Jaarvergadering
N.C.V.B. Jaarfeest
NUT Diaklankbeeld over de Veluwe
PIattelandsvr.Macht v.d.Boodschappentas
Raadsvergader i ng
Broekpop: Puzzi en To
Havenrakkers CUD PAPIER
Concert in Broek: Saxophone Quartet

=:KERSTNACKTDIENST=

hervormde kerk breok in water!and
zaterdag 24 december om 22.00 uur

THEMA:

Voorganger: ds. H.J. Ekker, m.m.v. het Marker
Brassens^ble. Organist: A. v.d. t)ongen.

=QUDEJAARSAVC^DVESPER==

Een korte bijeenkomst in de kerk om het oude
jaar zinvol te beSindigen en het nieuwe goed
te beginnen. 31 december om 19.30 uur.

=BRQEKERHUIS=^

Kom elkaar Nieuwjaar wensen in het Broeker
Huis op 1 januari 1995 van 00.00 - 04.00 uur.

Gezellig toch!!

=PLATTELANDSVROUWEN=:=

Op woensdag 4 janauri om 20.00 uur in het
Luthers Clubhuis, Zuideinde 41, M'dam:

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

We vragen u om iets eetbaars le maken, om
anderen daarvan te laten proeven en eventueel
recept^ uit te wisselen. Willen de handwerk-
sters cok wat van hun producten meenemen?

=:=GEMEENTEHUIS GEREED=:

Met nieuwe gemeentehuis van Water!and te
Monnickendam is bijna klaar. Op <|on<<erdaa 29
december vindt de verhuizing van Zustr B1can
st raat 37 naar het gemeentehuis aan de ElSESn
la*- olaats. Dit betekent dat u op:

terecht kunt voor alle zaken.
, telftfoonnuamer wordt gewijzigd in:

02995-8585

In de periods van 27 t/m 30 decanber is de
dienstverlening beperkt.
Op de dag van de verhuizing is het gemeente
huis GESLOTEN. Op 30 december kunt u all een
terecht in geval van geboorte of overlijden.

Met ingang van i ianuari 1995 zullen de

in de gemeente Water!and geian diensten voor
de gemeente meer uitvoeren. U kunt vanaf deze
datum voor uw uittreksel, aanvraag rijbe-
wi js/toeristenkaart/paspoort e. d. a!!een
terecht in het gemeentehuis, Pierebaan 3 te
Monnickendam.

=:BIBLIOTHEEK=

Met ingang van 1 januari 1995 worden de
tarieven

van de bibliotheek enigszins gewijzigd. Het
vertrouwde gezinslidmaatschap wrdt omgezet
in een persoonlijk lidmaatschap en het kwart"
je verdwijnt. Voor de regelmatige bezoeker
van de bibliotheek wordt lezen goedkoper.
Bij deze Broeker Gemeenschap yindt u een
schrijven waar een en aider uit de doekw
wordt gedaan en u kunt zich uiteraard in de
bibliotheek op de hoogte laten stellen.

naandag 15.30 - 16.30 uur en 19,00 - 20.30 uur
dinsdag 13.30 - 14.00 uur
donderdag 15.30 - 16.30 uur en 19.00 - 20.30 uur
zaterdag 10.30 > 12.00 uur

Leeteinde 16

Is aliasn toesestaan cuds jaarsdag tot niauHjaaraaorg®"
02.00 uur. Het is verboden voor en na dio tijd vuurwerk
af te steken. j . ji.
Door do politio wordt opgatreden «ot do zogonaamdo lik
op 8tuk aothode. Do vorbaHsant wordt doorgootuurd naar
PuriBorond voor altornatlovo etraf, werkzaaoheden dua.

=i=N.C.V.B.g=

4 januari om 20.00 uur in de kosterij:
NIEUWJAARSRECEPTIE
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