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==AGENDA==.

NUT Twiske avond
IJsclub Jaarvergadering
NCVB Adventsavond

,D.S. Tentoonstelling

Plattelandsvra Sinterklaasavond

OUD PAPIER Havenrakkers
Kerstzahgdienst Br.oek in. W'land
Klaverjasver• Kerstdrive. (koppel)
Gemengd Koor Kerstconcert
NCVB Nieuwjaarsreceptie
Broekerkerk'co'ncert Trio Uccellini

OUD PAPIER, Havenrakkers

==N U T=:=

Het NUT organiseert op donderdag 28 no
vember a. s. een avond die het na.tuur-
en .recreatiegebied "Hei^Twiske" tot on-
derwerp hbefti De hfeer W.J. Potemans,.
hoofdppzichter van het. Twiske, zal uit-
gebreid vertellen over het beheer en de
kleurige schakering van de- flora en
fauna, -^e avond vindt plaats in het
Broeker Huis, begint om 20.00 uur en is
gratis ' toegankell.jk voor NUT-leden.
Niet-leden-betalen f

• ==N.C.V.B",='= -
='Adventsvier.ing.: Kan dat de Koning zijn
geboren om te redden; geen dienaar,
geen paleis, alleen een stal, wat
herders.

11 december, 20.00 uur, KbsteriJ.

==PLATT3i;LANDSVROU;;7EN==

Donderdag 12 december in het Verenig-
ingsgebouw te Monnickendam om 20,00 uur

^ SINTERKLAASAVOND.
Voor de verandering gaah we dit jaar
eens Sinterklaas vieren. Neemt U een
presentje mee van ongeyeer f 7.301 ..

="=BIBLI0THEEK;?=.

De bibliotheek is op 3 december de ge-
hele dag gesloten.

Postgiro 17 85 66

==IJSCLUBBERXCHTEN=^ -• —

Het eerste laagje ijs heeft alweer in de
sloten gelegen-en.dus wordt het tijd voor
de ijsclub om uit de zomerslaap te oht-
waken.

De volgende mededelingen willen wij doen
aan -de le4.en, donateurs en andere belang-
stellenden. •

- De jaarvergadering wprdt gehouden .op
Maahdagavond 9 december om 20.00 uur in

het Broeker Huis. Op de agenda staan o.a.
Mededelingen - Jaaroverzichten - B.estuurs
(her)kiezing - .Eeuwfeest - Aktiviteiten
Rondvraag.
- Wegens te weinig belangstelling gaan

wij voorlopig niet in ijsclubverband
naar de Jaap Edenbaan.

- Op zaterdagavohd'.'l februari 1992 or-
ganiseren wij alsnog het uitgestelde eeuw
feest in Het Broeker Huis, waarvoor u bjj
deze bent uitgenodigd. In het kader van
datzelfde eeuwfeest gaan wij de zoridag
voor of na 1 februari met een. bus nar.r
de schaatshai van Heerenveen of Den Haag
Volgt de ijsclubberichten in de Broeker
Geraeenschap.
- De komende v/eken zullen wij v/eer contri
butie komen ophalen en zullen wij boven-
dien een aantal nieuwe leden en donateurs
trachten te winnen. Gezinslidraaatschap
f 10,—. donateursschap / 3*—•

- Naar aanleiding van het ijsclub optre-
den of bet.er; gezegd het. achterwege blij-
ven daarvan tijdens het bijna beruchte
eerste ijsweekeinde van 2 en 3 februari
vprige winter, hebben ons enige kritieken
bereikt. Dat weekeinde zakten er alleen
al in en om Broek twintig'mensen door
het ijs, waarvan zeker zeveh op het Ha-
venrak. Levensgevaarlijke taferelen
speelden zich af op 2 a 3 nachten oud
ijs. Het ijsclubbestuur zal voortaan
weer meef verantwoordelxjkheid nemen
voor de' veiligheid op het Havenrak en
Het Dee, niaar wat waaghalzen, buiten de
momenten dat er tochten e.d, georgani-
seerd worden elders op het ijs uitspoken
is hun verantwoordelijkheid.




