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Geraoenschap", mevr. B.Blufpand-Sinot
De Draai 3S? te].« 3120.
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==AGENDA==^

Nieuv/Jaarsconcert Fanfare Zuiderwoude
Spreekuur B en V/
Oud papier
Dorpshuis Z'wourlJsb'eren in de kou
Plattelandsvr. Jaarvergadering '
Verg.vrl,PvdAjHolengouv/ 40
PvdA, Frak±i.ev-er-g-. -l^emaa-ntehuis, Er von
NUT Zeesleepvaart en berging
KDS Prijzenavond en kienen
NCVB ds. Masmeyer'
Spreekuur Ben V/ ....
Sparta Jaarverg. Broeker Huis
Oud papier
Broeker Gemoenschap Jaarvergadering
Plattelandsvr, In en cm de stad Rome

NCVB Kent u ook uv/ voorouders?

NUT D.Hillenius Biologie en letterk.
verg.vrl.PvdA, Keorngouv/ 22a
Spreekuur B en V/
Oud papier
Bazar BeJaardensoos
NUT Toneelgr.Samen "Betje regcert"

==SPREEKUiJR==
Het maandelijks spreekuur van Burgemeester
en WethouderS is op 10 Januari a.s. om 19.00
uur, De Erven 2. Zitting heeft deze keer
de heer J. Koppenaal,

==PLATTELANDSVROUV/EN==

V/oensdag 19 Januari, Jaarvergadering in het
Weeshuis, V/ezenland to Monnickendam, Aan
vang 20.00 uur. Aftredend en niet herkies-
baar, mevr. Kruidenier-Bakker en mevr. Lam-
mes-de Jonge. Aftredend en herkiesbaar mevr.
van Doom. Degenen, die lid van het bestuur
willen worden of een lid daarvoor geschikt
achten, kunnen zich. of haar opgeven biJ een
van de bestuursleden, Na het huishoudeliJk
gedeelte gaan v/e kienen met de heer Bakker.

le donderdag van de maand
w e t s w 'i n k e 1

20.00 - 21.00 uur

V/iJkgebouw Groene Kruis

Redactio adres mededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

: = OUD PAPIER=: =

Zatordag 15 Januari a.s. v/ordt er weer OUD
PAPIER opgehaald door de o.l.s. do Haven-
rakkers. Om 9*30 uur. starten v/e weer op de
Eolandweg. Wilt u-hot p^Pier ibijdig buiten
zetten? " ' •'

rCULTURELE AV0ND==

Op dinsdag iS. Januari a.s. v/ordt. er in het
Dorpshuis in Znlderwoiide een. lezing met
lichtbeeiden gohouden"'door de heer De Groot
uit De Rijp. De heer De Groot heeft' als fo-
tograaf deelgenomen aan een 13 maanden du-
ronde oxpeditie op een onbewoond eiland in
het Noordpool-gebied. De expeditie had vnl.
als doel het leven van ijsberen te bestude-
ren, tevens interesseerde men zioh voor ren-
dieren, poolvossen, arctische vogels en
plaatseli'Jk aanwezige flora; dit alles bij
een temp, van 40 C onder null De lezing
draagt dan oo.k de naam "IJsberen in do kou".
U v/ordt van harte ui.tgenodigd deze interes-
sante avond te bezoeken. Aanvang: 20.00 uur
Toegang: GRATIS VOOR I E D E R E E N.

==N U .T:

"Het werkeiland Seafox v/ordt door Smit Lloyd
116 naar IJmuiden gesleept". "De firma V/iJs-
mullor zal de veerboot European Gateway
bergen". Het zijn fragmenten van recente
persberichten die U v/elTicht hebt gelezen.
Eigenlijk niets bijzonders .want Nederland
heeft een v/ereldwijde faam dp het gebied
van de "Zeesleepvaart_on berging". U kunt
in woord""en~beeld van nabij deze werkzaam-
heden meebeleven, als U don def dag 20 J an.
naar het Broeker Huis korat. De firma Smit
International B.V. presenteert U een dia-
serie en een aantal films. Aanvang: 20.15 u.
Niet leden: f 2.50 p.p.

GEZINS- EN BEJAARDENHULP

Leidster: mevr. M. de Graaf-Back

De Erven l8, tel. 1716
Spreekuur:ledere werkdag van

8.30 - -9.30 uur





==QVERP5INZINGEN VAN THOMA.SVAER EN PIET5HNEL==

Dag beste mensen, U begrijpt 't wel ^ .
V/eer wat gedachten "kronkels" van mij en Pieternel
Niet "met vaKantie" en niet in do N.N.C. , _ .
Nee, gewoon het Bpoeker Wel en Viee

Opvallend is dit jaar, er is altijd wel iets ora te vieren
Van het 124- jarig jubileum dat Jeugd doet Leven doet sieren
Tot 't 90-jarig bestaan van het Gemengd Koor , .
Felicitaties; en waarlijk een prestatie hocr! . ^

Een zilveren jubileumfeest vierde de Bejaardensoos i
Ter ere hiervan was 't de "Thee-dames-groep" die voor de Can Can koos,^ -a/o/
Inclusief kralen en franje; 't v/as een pracht man
Deden een dansje en bogen heel dieo; nou event jes dan :

Dat, Thomasvaer, vond jij best leuk nietwaar? ... •.-o--,.: ,
Maar als die franje nu te dicht kwam b'ij je sigaar?,
Dan was daar gelukkig nog de 70-jarige O.B.M. . • • •.
Cm de door jouw gemaakte schade te vergoeden;gelukkig yoor, haar en hem

En trouwens wat dacht je van de Oranjevereniging?
75 jaar en de felicitaties van 't ganse koningshuis als -herinnerihg , ,. ' ;
Berijmd en bezongen door Dirk Wals in alle glorie . . ^^ ^
Een DIJK van een club en dat is het verdorie! .,

Ja, Pieternel, jij vindt dat wel leuk, dat feestgedr\iis '•
Maar 00k dit jaar was 't vaak.wear niet pluis
Was er weer crimineel veel min ^^ .
A1 verzorgde de Voorhaak crimineel veel goede zin .•

Zo ontmoetten we daar ons aller idool
Vriend Hazes met 't levenslied nieuwe school
En Anita Meyer niet te vergeten
Vormde met Rosa King hoogtepunten, moet je weten

Thomasvaer een boekje in *t veraachtend geel
Kende ons in 't populaire begrotings geheel
Moest dat ons zachtjes voorbereiden , ^ ^
Dat Centrale Antenne en een riool elkaar EENS in een kuil begeleiden.

En dan Pieterr.el, wat te denken van 3 x stemmen in het dorp
Met nog een A-o keer "voor/tegen" een landinrichtings worp
Wij hadden ook rechtsstreeks te maken

gemeente bestuurlijke taken

Veel plannen werden gesmeed, veel bieden en loven
En veel papier 's avonds in de brievenbus geschoven
Pech v/as er voor 't C.D.A. van Willemien
Zij hield 't als lijsttrekker voor gezien

Ze verdween naar Zealand, met name Veere . .
Dar haar met een Burgemeestersambt vereerde
De V.V.D. volgde de landelijko trent
Er verscheen een nieuv/ gezicht op do verkiezingsprent

Enfin, 't pakte zo uit, dat de club van Trix
HUwelijksplannen smeedde met de VVD-knapen; dat vond Roel niks
Hij protesteerde dan ook heel fel rood
Maar met een afgezwakt CDA-goluid, viel hij toch uit de boot

Een spilsplinter nieuw wethouderschap van Jaap en Trrx
Assisteren Koppenaal en zullen gaan vechton voor elke riks
Zodat er weer wat geld is in de gemeentekas
Maar dat zal wel v/eer uitgegeven zijn alras

Thomasvaer, hoe vond jij nou dat Zuiderzee-gebeuren?
Hartstikke goed zeg zo'n ploeg op T.V. in kleuren en geuren
Hard was getraind en fijn v/as de jubilercnde steun
Een compliment voor plaats 3 in 't dondergebeuren




