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=:=AGEN])As=

Hegel•comm.Beschermd Dorpsgezicht
N.C.V.B.: Kerstfeest

Plattelandsvrouwenr-Kerstavoad .
IJsclub: Jaap Bde.nba^an
Voikskerstzang dienst
Klaver jasver •Kerstdrive
en 21 dec IQ.D<S. :T.entoons.telling
Raadsvergadering
S.D.O.B. :Medev/erkersavond

N.C.V.B. :«J.ten Hove, journalist
Tri li<>1 f.A van ja

Tracht: In de holte van je arm
Plattelandsvr.; Jaarvergadering ;
NUT; Musike Merlant

Sparta: Onderlinge v/edstrijden
Sparta; Jaarvergadering
N.C.V.B.: Jaarfeest

Plattelandsvr.Reisverslag Amerika
Broeker Gemeenschap; Jaarvergadering
NUT: Sterke Yerke

Sparta; Feestavond in Jeugdhuis

27mrt NUT; Peter Faber

==IJSCLUB=:=

Op vrijdagavond 19 december gaan we v/eer
met een bus naar de Jaap Eden kunstijsbaan
De bus zal om 19.00 uur vertfekkett vanaf
het parkeerterrain aan het Nietiwland. De-
genen, die meewillen mdeten zich uiterlijk
dinsdag 16 dec. opgeven bij een van de be-
stuursleden. Men moet rninstens 10 jaar zyn
en lid zijn of v/ordeh van de ijsclub. Ha-
venrakkers kunnen zich v/eer op school op-
geven door hun naam te schrijven op de 15jst
die op het prikbord zal komen te hangen.
Kosten: t/m 15 jaar /I.-, vanaf I6 .jaar
/ 2.50. •

=:=rPLATT^LANDSVROUlCT==:

V/oensdag 17 december vieren->/e Kerstavond.
Deze avond v/ordt door ons zelf verzorgd.
Aanvang; 20.00 uur.
Plaats; V/eeshuis te Monnickendam.

==:OPENITjGSTIJDBN GEnEENTBSECRSTARIB'
Bagelijks van 09^00 - 12.6b uur en op de
donderdagavond van 19*00 tot 21.00 uur.

==iaAVBRJASCLUB K.B.V;.==

KlaVerjksclub Brov/k in V/aterland geeft j
hkar Kerstklaverjas drive op zaterdagavond|
20 december" om, 20.00 uur in het Broeker 1
Huis. Opgpvon bij J. Spaan, tel. 131^. |

==DOR?SHUIS ZUIDEni/OUDE==

Het bestuur maakt bekend dat van de pbli-
gatie's der stichting 20 obligatie's zijn
uitgeloot met de volgende numraers: k - 6l
89 - 103 - 12^ - 131 - 219 - 269 - 322 ^

511 - 581 - 585 - 578. Dejse. obligaties
kunnen ter uitbetaling v/orden aangeboden
op 20 december I980 in het "Dorpshuis"
*s middags van 2 - 4 . .uur.*.„ T.evens.-vindt dan
uitbetaling van rente plaats.

==V0LKSKS1STZANGDIENST==

De jaarlijkse Voikskerstzang zal gehoudenj
worden op vrijdag 19 dec. a.s.: om 20.00 uur|
precies. In deze dienst zal voorgaan meyr. j
Dps. Ilonnikhof, Doopsgezind predikante te |
Monnickendam. iiuzikale medev/erking v/ordt . |
verleend door het Chr. liannenkoor Amster-
dam-Noord, o.l.v. Peter Dogger. En uiter- .j
aard door UI .. h

Oecumenische Kerstzangdienst comm. ji

==RECnEATIEVERENIGING==

Afdelihg_Ballet In de leeftijdsgroepen
^""-""8 en 5 - 12 jaar is veer plaatsings-
mogelijkheid voor enige kinderen. Indien
er interesse bestaat kunt u eens komen

kijken op donderdagraiddag tussen-half vijf
en' half zeven in de oude lagere school.
Verdere inlichtingen" bjj: Ria Baltussen,
Oosteinde 7, tel. 1703*

==BE5CHErJiD D0RPSGEZlCHT==

11. depember a.s. cm O8.3O uur in het ge-
ineentehuis aan de Erven vergadering van de
Begeleidingscoramissie "Beschermd Dorps
gezicht" Broek in l/aterland.

==6PENirTGSTIJDEN P6STKANT60R=:=

Dagelijks van 08.3O tot 12.30 uur
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