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==:AG5NDA==

KDS Prijzenavond + kienen
•l6rnrt Exp.B»H. ;jR.Honingh+B.Dorrestyn
N.C.V.B. Jaarfeest
NUT Liselore Gerritsen

Diapresentatie Z*wouder fotografen
OUD PAPIER

Breaker Gemeenschap Jaarvergadering
Film over Broek in V/aterland

•Sroekerkerkconcert

Raad van Kerken Bijzondere dienst
Plat.vr,: Reis door een vrouwenleven

Bejaardensoos BAZAR
NCVB:Moet de waarheid verteld worden?

NUT Wim Hornman: Amazone-gebied
Plattel»vr. Operette Boccacio
•20apr Exp. B.K.:E.Bohlander+T.Lof
'•Cennisver# Alg. l^edenvergadering
Broekerkerkconcert

OUD PAPIER

Plattel.vr. Gude Boerderijen
NCVB Vogelleven Waterland, Pieters
Havenrakkers toneel leerlingen
Havenrakkers toneel belangstellenden
Ronimelraarkt t.b.v. rest# kerk Broek
Plattelandsvr. Iriscopie
Broekerkerkconcert

OUD PAPIER

==KLEINDIERSPORTVERENIGING==

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

1 ==DIA'S VAN WATERLAND==

j13 februari cm 20.00 uur in het Dorpshuis
1 te Zuiderwcude: Diapresentatie over Water-
jland. Twee befaamde Zuiderv/ouder foto gra-
! fen, van Flijmen en Roosenburg, tonen hun
j Waterlands werk rr.iddels een grootbeeld dia-
i scherra onder de titel: Blik op Zuiderwouda.
jToegang gratis.
1 =-OUD PAPIER==
I Zaterdag I6 februari wordt er v/eer OUD PA-
' PIER opgehaald door o.b.s. de Havenrakkers.
!Om 9-30 uur beginnen we op de Eilandweg. In
! het andere deel van het dorp wordt om 10.00
! uur begonnen. Wilt u het papier in doos, zak
jof goed gebonden, tijdig buiten zetten? Ook
I vodden worden meegenoirien. Bij voorbaat dank.

i ^=FILM OVER BROEK==
I ""

i Be Broeker Gemeenschap presenteert op 21 fe-
' bruari om 21.15 uur in het Broeker Huis een
j oude film over~Broek in Waterland, De film
• is opgenomen begin zestiger jaren, wie weet
1ffiisschien staat U er wel op. Alle belang-
! stellenden zijn van harte welkom. De toe-
j gang is gratis.

==BR0EKER KSRKGONCERT==

22 februari speelt het ENSEMBLE ROSSIGNOL
in de Broeker Kerk. Vier barokmusici hebben

1elkaar gevonden in het spelen van karaermu-
I ziek uit de 17© eu l8e eeuw op authentieke
i instruraenten. Ensemble Rossignol kiest voor
i de corabinatie van eopraan, flnit en basso
jcontinue. Dit levert een verrassend licht
i en transparant klankbeeld op. Eet ensemble
iheeft als doel liederen en aria's af te wis-
Iselen met karaermuziekwerken binnen de bezet-
j ting, waardoor een zeer gevarieerd program-
]ma ontstaat. "Rossignol" is frans voor zwa-
Iluw. Een zwaluw brengt nog geen zomer. Maar
jwel heerlijke muziek, in dit geval. Hoe kun
jje een vrijdagavond mooier doorbrengen dan
I door naar deze vier ras rausici te komen
jluisteren.

i ::^ = IJSCLUB = =
!In verband met de Golfoorlog en enkele or-
jganisatorische probleempjes heeft het Ijs-
jclubbestuur besloten het eeuwfeest van 23
1februari te verplaatsen naar een latere da-
{tum (waarschijrilijk kornend najaar).

Vrijdag 8 febr. feestelijke prijzenavond in
het Dorpshuis te Zuiderwoude, aanvang 20.00
uur. Programina: Uitreiking gewonnen sport-
prijzen; een paar rondjes kienen; trekking
"grote loterij"; kleine pauze; Viering van
het 65 jarig jubileum m.m.v, de "Gouwzee
Kapel" uit Monnickendam.

==N.C.V.B.==

13 februari houden wij ons jaarfeest met na
het huishoudelijke gedeelt^; Kienen. De op-
brengst is besterad voor het project: Het
trainingsprogramma voor traditionele vroed-
vrouwen in Bangladesh."

==N U T==

Chansonni^re, cabaretidre en (liedjes )schrijf
ater-'LISELORE GERRITSEN-is. een bewogen vrouv/
met een veelbev/ogen leven. Zij ver-telt over
en leest voor uit eigen werk. Broeker'lfuis,
20.00 uur. Entree niet-leden / 5*—•




