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ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Inleveren kopijzondagavond
voorafgaande aan de verschijningsdatum

4jan
6jan
9jan
9jan

lOjan

AGENDA
Passage Nieuwjaar wensen
Fanfare Zuiderwoude Nieuwjaarsconcert
Kerstboom versnipperen
Passage Criminalitelt bij de N.S.
OUD PAPIER Sods: Zujdzijde

12jan OUD PAPIER Havenrakkers
17jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde
22+29jan Knutselnest KInderwagen
24jan NUT Wonen en werken In Tibet
24jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
31jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde
31jan Dorpsraad

5+12feb Knutselnest: Lamp versieren
7feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
7feb Rechtsadvies Buro Waterland
9feb OUD PAPIER Havenrakkers
9feb Yorin drive-in voor de jeugd

14feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde
21feb NUT Moderne Nederlandse Scheepvaart

VOLLEYBALGRDEP
Vrijdag 21 december was de opkomst bedroevend, wel 4
mensen. Zij zijn maar naar huis gegaan. We nemen aan
dat de thuisblijvers het nieuwe jaar beterzullen beginnen
en stellen voor na afioop, op de goede voomemens, een
borre! te drinken. Tot 4 januari in de gymzaal.

OUD PAPIER Havenrakkers
Op zaterdag 12 januari wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s. De Havenrakkers. We beginnen
om 9.00 uur. Wilt u het papier in doos, (plastic)zak of
goed gebonden, niet In houten kratjes, tijdig buiten
zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neer zet. Er
worden geen vodden meegenomen. Bij voorbaat dank!

***««•***

PASSAGE
woensdag 9 januari om 20.00 uur

Criminalitelt is bij de Nederlandse Spoorwegen een groot
probleem. De heer R.E. Elk en zijn collega, belden ult
Purmerend, kunnen hier boeiend over vertellen.

U KUNT DE KOPIJ OOK MAILEN EN WEL NAAR:

atsiedriiver@zonnet. nl

Redactle: Atsie Drijver, Buitenweeren 17
1151 BE Broek In W'land, tel: 020 403 1201

&-mail: atsjedrljver(^onnet.nl

FANFAREKORPS ZUIDERWOUDE
NIEUWJAARSCONCERT

Zondag 6 Januari 2002 om 11.30 uur
Na alle kerstdiners en oliebollen met champagne wordt
het nu weer tijd voor een muzikale ontspanning onder
genot van een kopje koffie met appelgebak.
Het Fanfarekorps Zuiderwoude geeft dit
Nieuwjaarsconcert in het Dorpshuis te Zuiderwoude. Dit
concert mag u beslist niet missen maar kom wel op tijd
want vol is vol.

VERBRANDING VAN KERSTBOMEN MAAKT
PLAATS VOOR VERSNIPPERING

woensdag 9 Januari van 14.00 -15.30 uur
In verband met milieueisen worden ingezamelde
kerstbomen dit jaar niet meer verbrand. De bomen
worden versnipperd door een takkenkraker. De snippers
krijgen een goede bestemming ais vulling van
schorspaden.
Inzameling in Broek in Waterland: op woensdag 9 januari
tussen 14:00 uur en 15:30 uur op de Van Disweg.
Op deze plaats staat een medewerker van de
buitendienst van de gemeente die de kerstbomen in
ontvangst neemt en € 0,20 uitbetaald aan degene die de
boom inlevert. De bomen worden afgevoerd naar de
gemeentewerf, alwaar ze worden versnipperd.
Kerstbomen uit andere kernen kunnen ingeleverd
worden op de gemeentewerf aan het Galgeriet in
Monnickendam. Partijen van 25 bomen of meer kunnen
opgehaald worden door de buitendienst. U kunt dit tot
woensdag 9 januari aangeven bij het secretariaat van
Openbare Werken, telefoonnummer 0299 - 658 509.
U kunt uw boom ook na 10 januari inleveren op de
gemeentewerf, maar u ontvangt dan geen € 0,20. Nog
meer informatie kunt u in 0ns Streekblad vinden op de
gemeentepagina.
Jammer, dat aan onze tradltie van kerstboom
verbranding en chocoiademelk drinken In januari een
einde Is gekomen.

**********

DORPSRAAD
donderdag 31 Januari om 20.00 uur in de Broekerkerk

BROEK VOORUfT presenteert op bovenstaande datum
haar plannen aan alle Broekers. Wie op de hoogte
gesteld wil worden van deze plannen moet dan zeker
komen. Noteer de datum in uw agendalll

De Broeker Gemeenschap staat ook op de website:
www.debroekerQemeenschap.nl




