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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Iflleveren kopij uiterlijk zondasavond
voorafgaanda aan de varactiijftingsdatufl.

Kerstbpmenverbrandlng
Fanfare Zuiderwoude Nieuwjaarsconcert
NCVB Agrarisch Natuurbeheer in W'land
OUD PAPIER Sods: Zuidzijde
Egyptisch eton in de kerk
NUT V.N Vredesmissies, L. Polman
OUD PAPIER Havenrakkers
Maalti j d Di aconie i n Broekerhaven
OUD PAPIER Sees: Noordzijde
OUD PAPIER Sods: Zuidzijde
KDS Feestelijke prijzenavond
OUO PAPIER Soos: Noordzijde
Raad van kerken Oecumenische dienst
NCVB Jaarfeest
OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Broekpop in het Broekerhuis
OUD PAPIER Soos: Noordzijde
OUD PAPIER Havenrakkers
OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
NCVB + Oecumene: Wereldgebedsdag
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10 jmuari van 14.30 - 16,00 uur kunnen de
kerstbomen aan de van Disweg ingeleverd wor-
den tegen een kwartje per stuk.
De Vrijwillige Brandweer van Broek zorgt er
weer voor dat om 19,00 uur de brand in de
stapel gaat.
Na afloop nog even gezellig in de Brandweer-
kazerne warme chbcolademelk drinken, aangebo-
den door de Broeker Gemeenschap.

g=:Vg«DOP WELFARE^s

Vanaf zaterdag 3 januari t/m zaterdag 10
januari houden we weer een verkoop bij de fa.
Pels & Zn.
We hebben weer een grote voorraad sokken. Is
uw maat of kleur er niet bij? U kunt ze ook
bij ons bestellen. Verder zijn er weer kleed-
jes, schattige truitjes, poppen, etc. etc.

=OURSUS FRAM&=

In januari starten weer twee cursussen Frans
in Het Broekerhuis. De lessen worden gegeven
op de donderdagochtend. Inlichtingen en aan-
melding: Theresa Dekker, tel. 403 3334.

Radactie: Atsia Drijvar, Buitenireeren 17,
list BE Broak in Viterland, tel. 020-403-1201.

=::::FANFARE ZUIDBmJDE NIEUWJAARSOONCBTT^
Net is weer zover! Zondag 11 januari a.s.
geeft de FANFARE ZUIDERWOUDE haar welbekende
NIEUWJAARSOONCERT. Een concert waarbij zowel
jong als oud van harte welkom is en iedereen
kan genieten zowel van de muziek als ook van
het traditionele kopje koffie met appeltaart.
Het concert wordt gehouden in het DORPSHUIS
te ZUIDERWCXiDE en begint om 11.00 uur 's
morgens. Tot ziens!!

Wbensdag 14 januari om 20.00 uur in de voor-
malige Kosterij Henk de Gier (voor velen een
bekende) over:

slootkmt - vlinder- en midevogelbeheer,

= N U T ==

de achterkant van de V.N, vredesmissies
15 januari om 20.00 uur in het Broekerhuis

Mevr. Linda Polman vertelt over haar reizen,
de i nrichting van de Verenigde Naties en de
dagelijkse praktijk van de V.N. Vredesmis
sies. U zult zich misschien wel eens afge-
vraagd hebben wat die Vredesmissies toch
mogen betekenen en wat er ondemomen wordt.
Kom en laat u erover vertellen!
Toegang: leden gratis, anderen / 7.50.

ggQUP PAPIER HAVEM=lAKKmS=

Zaterdag 17 januari wordt er weer OLO PAPIER
opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers. Om
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het
andere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
begonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebbnden, tijdig buiten zetten. Ook
vodden worden meegenomen. Bij voorbaat dankl!

==4<IPWIMTgBAMBgIJK==:

Woensdag 21 januari organiseert de Diaconie
van de N.H. Kerk van Broek in Water!and een

MIDWINTB^SAHENZIJN
voor alle Broekers vanaf 70 jaar. U kunt de
uitnodiging hiervoor binnenkort tegemoet
zien. U wordt om 10.30 uur ontvangen met
koffie en gebak, om ± 12.30 uur volgt een
maaltijd. We hopen velen van u te mogen be-
groeten.




