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19jan SDOB; SD03 1 — Grasshoppers
19aan Broekerkerkconcert:Trio Ucellini
2l3an Plattelandsvr, Jaarvergadering
23Jan KBT !Se6kteci24>tdDodoi9s70£;d3Piksika
233an Buyderwou s Hist# tMuzikale fam.Hoebe seerden de Sahara en de regenwouden van' *»

P^^ijzenavond in Zuiderv/oude donlcer Afrika# Aan de hand van overvloei
Ifeb OUD PAPI.32 ^ dia»s vertelt hij met een reisvriend over
lieD IJsclub Beuwfeest in Broeker Huis wat zij zagen en wat ze beleefden;

eb Bibliotheek Opening tent#St#;3ustatiusarraoede •» motorpech corruptie —natuur-*
^^feb-2omrt Bxp#B,H#:F#Mulder+A.Beunder schoon# In Oeganda hebben ze een weeshuis
9feb IJsclub naar ijsbaan Thialf, IPveen

12feb MCVB Jaarfeest.
13feb fJUT Tuiiiieren
loieb Broekerkerkconcert Trio Goncsrtante
lofob Ouderensoos 35-"jarig bestaan

7mrt Cuderensoos 3AZA2
llmart NCVB "Cartoons"

==BROiS?kJ2KBkKCOriCKR!r==

19 januari is het weer de 3^^® zondag van.
de maand, dus; Broekerkerkconcert# Bit
keer komt het trio Uccellini bestaande uit
Vincent van den Ende: blokfluit, Job ter
Haar, violoncello en Gerard Blok, clave-
cimbel# Uccellini —italiaans voor vogel-
tjes - raaakt met succes tournees in het
buitenlaad, waar een krant schreef; .SHol-

Blokfluitist v#d# Ende-zal ook nu weer me—
nig vogeltje do loef afsteken, gesteund , , , , , '—
door het niet minder levendig continuosoel hebben, hoe;yel, maar daarna zullen

n 3 f-x. ^ .... de rakker.cs va-n ViA-h Tliirt T.!»on«-lAir ivan Gerard en Job# Gespeeld zullen worden
werken van de Selma, Ca^^tello, Geminiani,
Vivaldi, Dieupart, J.S. Bach en Corelli.
Aanvang; 13*00 uur# Voorverkoop bij Coco
.uansink, Kerkplein 10 of zondagmiddag aan
de kvsrk# Entree: / 10#— CJ?/63+ / 7.50.
iiien abonnement voor de rest van het sei-
soer. kost resp. / 35#—//23»—•

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

Postgiro 17 85 66

**KJJT==
Afrika

23 januari om 20.00 uur in het Broekerhuiii
Vorig jaar is ITils Spaans met 2 vrienden
op de motor naar Kenya gereden. aij pas-

aangedaan, waarvoor zij, terug in Keder-
land een klein hulpproject zijn gestart.
Be opbrengst van deze avond komt ten goede
aan dlt project#

=:=SUYD.32\V0U'S HISIOHIE==
23 januari om 20#00 uur in het BorpshuisIpmrt -oroekerkerkcoacert Alkra.fluitkvvartet te Zuiderwoude: Be muzikale familie Hoebe#

21rart CUB ?A'Ei:C2 -™—

i|-apr Zuiderwouder toneelgroep groep bestaat uit 10 personen, 9 kinde-
lOapr HavenralCcers: toneel Hoebe en 6$n aangetrouwd# Ze begonnen
5==:=si gezin met musiceren op velerlei instz^«"

==S.D,0#B.=:= ' raenten v/aarbij, let op, fanfareleden, het
' koper niet vergeten uerd# Maar ook de men-

Zondag 19 januari om 14#00 uur wordt de in—selijke stem is een Instrument# Be kinde—
haalwedstrijd SDOB 1 - Grasshoppers ge- ren groeiden op, trouwden, maar de hechte
speeld. band in het gezin bleef, waardoor erbij

==== voortduring gemusEicert werd# Wat ze spe-
len, zingen en voordragen? Van Westfries
tot musical en zelfs klassiek#

==IJSCLU3=:=:
Soals u inmiddels onget*tfrijfeld 7/eet, viert
de ijsclub op zaterdagavond 1 februari
het honderdjarig bestaan# Op dit feest in
Het Broeker Huis is iedere Broeker van

wcK^x- t,-exi iti-ano scareex; .^jiiox- welkom# De toegang is gratis en het
lands trio speelt de engelen uit de hemel" ^Jsdnbbestuur zal u op het een eh ander

trakteren# Be eerste 30 A minuten van
deze avond zullen een receptie-achtig ka-

de rakkers van het Bug Laconiek losbarsten.

Sn danl Even uw aandacht graag# Op zondag
middag 9 f®b. organiseert de ijsclub een
middagje schaatsen in de Thialf Ijshal in
Heerenveen. Dan kunt u zelf^proeJonSer-"""
vindeljjk vaststellen of dat daar inder
daad sneller is dan het Havenrak# We ver-
trekken dan om 12.00 uur en om I8.OO uur

. ===== bent u weer thuis# Be busrit v.v# en detoegang zijn geheel gratis# We veronderstellen hierbij wel dat de deelnemers lid zijn
oi. v/orden. Opgoven bij Fred Verhoef, Binnenweeren 12, tel# 3136 of bij Jaap Blak-

born, -Vagengouw 64-, tel# 3173#




