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==AGENDA==

22feb Broekerkerkconcert

23feb OUD PAPIER

2'-tTeb Raad van Kerken,bijzondere dienst
26feb Plattelandsvro Een vrouwenleven
27xeb Sparta Gym. Jaarvergadering

2mrt Beoaardensoos BAZAR"
6nirt NCVB "de waarheid altijd vertellen?

12rart.Start Aerobic in 't Stokpaardje
l^rnrt NUT Wim Hornraaa "Amazoiie"
15mrt Plattelandsvr. Operette Bocc'acio
l6mrt~20apr Exp.B.H. E.Bohlaiider+T.Lof
20rrirt Tennisver. Algemene Ledenvergadering
22inrt Broekerkerkconcert

23mrt OUD PAPIER
26rRrt Plattelandsvr. Gude boerderijen
lOapr NCVB Vogelleven in Waterland
llapr Havenrakkers Toneel leerlingen
12apr Havenrakkers Toneel belangstellenden
13apr Rommelmarkt t.b.v, rest.Kerk Broek j
l8apr Plattelandsvr. Iriscopie I
19apr Broekerkerkconcert !
27apr OUD PAPIER |
llmei NUT Toneelgezelschap Toetsteen !
l4mei Plattelandsvr. E^ndagsbestuur j
13mei NCVB Greatieve avond !

23mei Concert ^emengd Koor+Jeugd doet leven |

==OUD PAPIER== 1
Zoals u weliicht gemerkt zult hebben, is er i
afgelopen zaterdag, in verband met de slecht •
begaanbare wegen, g66n oud papier opgehaald. !
We hopen dat u het papier nog bewaard hebt, !
want a.s. zaterdag 23 februari komen we langsj
om het .alsnog op te halen.De mensen van de j
o.b.s. de Havenrakkers beginnen om 9*30 uur i
op de Eilandweg, In het andere deel van het j
dorp wordt om 10.00 uur begonnen. Wilt u het !
papier in doos, zal of goed gebonden tijdig i
buiten zetten? Ook vodden worden meegenomen. |
Bij voorbaat onze hartelijke dank. |

==N.C.V.B.:== I
spreekt de heer P.N. Bomraer j

uit Westgraftdljk met ons over het onderwerp:!
"Moet de waarheid verteld worden?" Een leugenj
tje om best wil. Er om heen draaien als ons •
iets gevraagd wordt. Waarora doen wij dat? j
Dit is niet iets van deze tijd. In de bijbel i
komen we dit ook al tegen. (Genesis l8). I

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

Postgiro 17 85 66

i ==BROEKERKERKCONCERT==
!

i23 januari was het vorige Broekerkerconcert
IHet was schitterend,- wat een cellist, die
iPieter Wispelwey. Verstilde sarabandes,
Istatige menuetten en lichtvoetige gigues.
IJammer was dat er maar 29 botalende bezoe-
kers waren, hoewel Pieter zei, dat hij hot
een voorrecht vend om voor zulk publiek te
spelen. Maar Ja, 1 mijnheer, met 1 cellovor
Misschien is dan ENSEMBLE^ROSSIGNOL iets
voor U. Vier BarokrausicI"'hebben*"eIkaar ge-
vonden in het spelen van karaermuziek uit

0 O 0
de 17 en 18 eeuw op authentieke instru-
raenten.

Tone Wik: sopraan
Annette den Heijer: traverso ( dit is een

"oude" dwarsfluit)
Christiaan Zincke: viola da garaba ( een j

voorloper van de cello)
Hans Knut Sveen; klavecimbel
Er worden werken van Bernier, Bach, Quantz,
Quinault, Vivaldi en Scarlatti gespeeld.
Misschien denkt" U, "dat zegt me niet zo
veel, die oude namen". Probeef' het bens.

22 februari in onze eigen Bpoeker Kerk.
Aanvang: 20.15 uur.
f 10.00 p.p. (cjp/pas 63+ f 7»50)
Voorverkoop: Coco Lansink, Kerkplein 10.

==PLATTELANDSVROUWEN==

Dinsdag 26 februari, Dorpshuis Katwoude om
20.00 uur: REIS DOOR EEN VROUWENLEVEN.
Dit programma wordt ons door de bond aange-
boden.

"^edereen weet v/el iets voor ons te bedenk-
en...van de overheid moet je wiskunde leuk
vmndenv.,.van de Bond moet Je emanciperen-,
...Je kinderen hebben Je het liefste thuis
.....en wat wilde Je zelf ook alweer...?
Hoewel het een serieus onderv/erp is kunt U
zeker rekenen op een luchtig en huraoristisch
programma.

==AEROBIC==

Na lang genoeg gezocht te hebben in de om-
geving hebben we nu Corrie van Rinsum be-
reid gevonden de aerobic lessen te geven.

lessen A j 35• — •
19•30-20.30"uur gewoon aerobic
20.30-21,30 uur aerobic in langzamer tempo
Plaats: in 't Stokpaardje. Opgeven bij:
I. Drijver,tel.3380 en A-Prijver, tel. 1201




