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===AGENDA==

Kerstfeest Zondagsschool
Volkskerstzangdienst Uitdam
Jeugdhuis Voorhaak discoshow
^eugdhuis 9pen Kinderdag
Jeugdhnia Voorhaak discoshow
Kerstbomenverbranden
^eugdhuis Kinderclub
Jeugdhuis Kinderfilm
Spreekuur B en W
Nieuv/Jaarsreceptie Game ente
'^eugdhuis Kinderclub
Jeugdhuis Kinderdisco
Jeugdhuis Voorhaak discoshow
Plat islandsvrouv/en Jaarvorgadering
Jeugdhuis Kinderclub
N.G.V.B. Be kerk in Noorv/egen
K.D.S, Prijzenavond in Voorhaak
CUD PAPIEB

Sparta C-oorapetitiewedstriJden •
Jeugdhuis L.O.L, vldeo/discotheek
Jeugdhuis Vente Bimkies
Jeugdhuis Kinderclub
NUT Beltaplan laatste fase
Jeugdhuis VriJ dansen
Jeugdhuis Voorhaak disco + Lee Towers
"^eugdhuis Kinderclub
Jeugdhuis Radio Unique
Jeugdhuis Kinderfilm
Spreekuur B, on W.
Jeugdhuis Kinderclub
Jeugdhuis Kinderdisco
Jeugdhuis Marlboro disc'oshov;
Sparta Jaarvergadering Broeker Kuis
Jeugdhuis Kinderclub
N.G.V.B. Jaarfeest _ i =r=NIEUWJAARSREGEPTIE==
Jeugdhuxs Voorhaak dasco + Arie RibbenjSQ^ woensdag, 11 Januari a.s. zal weer de ge-
OUD PxiPIEH _ _ , legenheid bestaan elkaar en derhalve ook het
Jeugdhuis. Gees Brandt 1gemeentebostuur 0011 good nieuwjaar toe te
Jeugdhuis Kinderclub jwensen. Evenals de afgelopen Jaren zal het
NUT Midas Bek^er , „ , jgeraeontebcstuur zich vanaf het begin onder
Jeugdhuis Voorhaak^disco+Eric de Zwar ^aanwezigon mengen, zodat de nieuwjaars- "
Sparta Prijsuitreiking + disco
Jeugdhuis Kinderclub
Jeugdhuis Kinderfilm
PlattelandSvrouwen "Slikken wij alles?"
Jeugdhuis Kinderclub
Jeugdhuis Kinderdisco
Jeup:dhuis Kinderclub

Redactie adres inededelingenblad:
Mevr, A.- Drijver-Hoogland,
Buitenv/eeren 17, tel. 1201,

! =--.VERBRAMD£N KERSTBGMEN==

I Eve.nals vorige Jaren organiseert de vrijwil-
' lige brandweer een verbranding van kerstbo-
I men. Bit zal gebeuren op woensdag
Ia.s. om 19.GO uur aan de Wagengouw.

1 ^-KERSTFEEST ZONDAGSSCHOOL^=^
iBit Jaar vieren wij'het Kerstfeest aan de
I vooravond van het Kerstgebeuren en wel op
jvrijdag 23 december a.s., aonvang 19«00 uur.
IAlle ouders en belangstellenden worden uit-
1genodigd dit kerstfeest met de kinderen me'eIte vi-ien. zondagsschoolleiding.

I :^=.TEUaBHUIS DE VGORHAAK^zz
j 29 december open kindardag Op donderdag 29
Idecember staan de deuren van het Jeugdhuis
jopen voor alle kinderen von Spoek en omge-
Iving. Ook ouders die even een kijkje willen
ihemen zijn van harte wslkom. Het programma
jziot er als volgt uit: ..
I11.00-12.00 u, Spellotjes
I I2.OO-I3..OO u. Voorbcroiding voor de toneel-
jstukJes:repcteren,decormaken,kledin£ uitzoo-
I ken en schminken.
i 13.OO-I3• ^ '̂5 BroodmaaltiJd
j13,^^5-15.30 u. Uitvooring van de korte to-
j - neelstukjes
115.30-16.00 u. Er wordt een verhaal voorge-
jlozen en thee gedroiiken als afsluiting.
i Hopenlijk spreokt Jullie dit programma aan
j en kornen Jullie 's morgens om 11 uur naar
i hot "^eugdhuis om er samen met ons een gezel-f
Ilige do.g'van te maken. Entree: f 2,— p-p.

receptie wedorom als algemene ontraoetings-
plaats sal dienon,

:==:BURGEP.LIJKE STAND==

Geboren: Karim z.v. G.NoolJ

Gehuwd ; Ludwig Stefanus Groen en Hendrika
Gerredina van Neck





FietseDu-d^ rekreatije van 't moment
JcUMTer dat men onder fietsen zoveel 'diefstal kent

meet over, vonden clevere herenDa

Pieternel, jij hebt je fiets toch ook laten g^raveren?

Ja, Thomasvaer, natuurlijk deed ik dat '
Want ook ik ga^ nog wel eens fietsend op pad

. Een. pad dat voert mij via Zuiderwoude
. Naar Uitdam, ^vaar men iets rekreatiefs opbouwde

v.einig gemcht, daar nit Uitdam zu.lt u nu. zeggen
Maar zo zachtjes aan, is men zich daar op 't toerisme toe gaan leerffen
Kv/arn 't brood met beleg eerst uit vissen buiten- of binnengaats
Thans zorgt daarvoor een hotdog of een campingnlaats

En vrie was daar niet ooit eens in de Scheepskaiiieel
Net so onmisbaar voor 't dorp, als Thomasvaer voor z'n Pieternel
Net zo onmisbaar als Adriaan voor Zuiderwou

, Daar met s'n sbciale funotie aan de Aandammergouw

Pio'cernel elk moet. toch zo'n plekje 'eren—- — ' ••• - • ^
Waar mensen kunTten^.conrauirijcrer-en ... •
B v„ het Broekar "Huls- f-unotlGn^ert' nu-'al,.3-.ja.ar
xiiii is men wel._me-t -da...yerlK>UTdJigT, doch.. nog niet m-et do^-Gen-t-en-klaar- ...

Bpo3rb'-in"""^*t-d'Dr>i-<ie'Voetrbalvereniging vDorojy" •
S-tooi;±a..door naar nog een hogere top '"
Dat—je--..je-^bowus-t moeii b-lijven." van"eige.n"kxinnen.: ....
Is een 5(/aarschiiw.iiig van. de yolleybalclnh^,...die stopte" •mef"^*run'tten"

.)ok ThQmasva-erY...s"topte-'me't rTinnen van' een." galanterie

.tove; slager Nooy en Bloemen Marie •—

^.Loemen-gelnkkig-nied: •• verdv/enen :. •
•;n doe t-.;.men ''"oolis^ geineanJ>elj.4^j'̂ ^^--3^J^ kuns'tuiirienen •••

te zeggen-.van•-•een•"poI'̂ :^^ett:en•••'gE^le^^^ • • ......Van^-alje-3r.oeker Burgeraeesters.;' alleen Bakker-'blj.... "
^I'̂ '-O'-wi^-dieeftrhem-nbg-'-op'-isold^e^ onderL>ed

...-J3ij?.etrtr^iDneng;en..,^,,>ra^ »t een exposxtievan•• IjJc'nie'

'r-'ie uenieJ—we kadden.. t̂^ no-g -ni'e"t''^over ' '• .. ,.... ...... •* ' ' ~
•Iaa_, na de boujnrvak_kon je heiblok horen .s'uizen
:jn. snarrthe—we-er3S-ee'n" 'gedoeH:'e''ni-euwboux ^
•^^-l...oo.der..jirot.a&t.^^_vnji...J t _plan..-a^__dfi Wagengouwi"

G^onst '̂van-'de '-be-dri'jvighexd. z-ovraar. .
. jiir—kwamen 8 wooncabines qi daa-r • ..».• •• '

.Half december'p "Koffie mret 'g^bak. en" waf .gerief"'̂ On:%bereh.
•Maar star-tse.in....kavam;- Ze_,zij.iL,..aan,. ' t_.r:enove2serui.i.i

nou, Thenmsvaer-,.-.,:een'rus-txg^"'jaar-,' me't toch veel inspiratie.,....- • .
Bxacht ons de Oranje club met een soort 6-kamp agitatie
Een., vo.l...2on^-- vraiTnte •eii'feesirweek -vefinaking•• ..'
xn .ala...slo.t op de koop toe ook nog eenj-sllert" van-da..amb.tenareirstaking.

Zo-vOVerzre'• je" een-jaar •op'"een vellet3© papier.. , •
Maar er was natuurlijk veel meer, dan^ dit hier * ' ••• •

zaken.. - "
.-Etl konijnen die bej3iae-t..met mixomai:o.se raken

j le oornel..,--voor-^ 't volg'ende •.jaar-'zou ..ik-^willen'̂ 'Wensen -:. - . •
j/cs«. elasticiteit voor alle mensen .-r - i'"
'.•oerkrach-t' 'vc>or'.-e.en''klap;5•'ee.n."wang "vooVeen--zoen. .
i c...'.....:. vooxal_saaJtthorigheid^ v/an.t ,samen...kunnen we "veel' doen"' • w..-; •

D'it waren. u" begreepr^^t' al ..wel, .. . .-—
De overpeinzingen van uw ^ ;

•' ThmaS"vaer •enr-'Piet'ernel^- •— • •




