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==AG.:;WDA==

9apr Havenrai'-ksrs toneel leerlingen
" 9apr Haad van Kerken Agap^-maaltijd
lOapr Havenraivkers Toneel belangstellenden
llapr Sommelraarkt in de K.H.Kerk te Broek
llapr Klaverjasvereniging FCoppeldrive
llapr Gernengd Koor zingt te Middellie
llapr Cantorij M'dara Johannes Passion
l6apr Plattelandsvr. "Oud Amsterdam"
19apr Broekeri<:erkconcert: Trio Boussu
25apr OUD PAPI.;iiH
30apr NUT Wirn Sale Bim (voor kinderen)

4mei Dodenherdenking
7mei Steenwerpers Oranje toernooi
7mei Plattelandsvrouwen S^ndagsbestuur

l^mei NUT Wim Saal reiziger/schrijver
13mei NCVB Creatieve avond
l6mei-63un Bxp.B^H. Nalatenschap Porsius
17mei Kapellenmiddag in Suiderwoude
17mei Broekerkerkconcert Camerata A'dam
22-23mei Gernengd Koor W lands Korenfestival
23mei OUD PAPI.SR

3jun Generale Opstand in Noord-Holland
'6'^\xn KDS Kijken bij de kleindierfokker
Bjun Preni^re iOpstand in Noord-Holland
6-273un Exp.B.H, Kostuumontv/erpen VAJaburg
9t/ml4junvOpstand in Noord-Holland

l6t/m203un behalve 13 juni

l6-20jun Avondvierdaagse

==havsn:

Mededelingenblad: imw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201
Postgiro 17 85 66

= =PLATTBLANDSVHOUV/10N= =

Donderdag I6 april, oin 20,00 uur in het Broe-
ker Huis geeft de heer Lagerwey een boeien-
de lezing met dia's over de prilste jaren
van Amsterdam en haar vroegste bewoners#
Het is de bedoeling dat we aansluitend aan
deze lezing een wandeling door Oud-Amsterdam
maken o.l.v, "Mee in Hokum" gidsen*
U kunt zich opgeven bij J.Spaarman, tel.
O2995-217B.

=:=Bti0£:KBkK3..iKC0NG^==
De derde zondag van de maand,,,,, 19 april|
fbetekent 00k nu weer een Broekerkerkconcert,
bit keer het Trio Boussu. (In vooraankondig-
[ingen heette deze groep nog Trio Concertante)
fWelnu: De leden van TklO BOUSSU herkenden in
Ieen vroeg stadium van hun conservatoriuraop-
leiding elkaars belangstelling voor kamermu-
ziek, Alle leden hebben, of prijzen met onder-
scheidingen gehaald, of meestercursussen ge-
volgd en daarom zal het een genot zijn te

(kunnen luisteren naar Annemieke Corstens,
jviool; Marjolein Knaven, altviool en Ceciel
[Knaven, cello. In Broek in "Jaterland zullen
jzij de volgende v/erken vertolken: "Trio in
(Bes gr,t, op,47nr.3^' van Luigi Boccherini;
{"Trio ACordes 193^" van Bohuslav Martina en
("Divertimento in Bs gr.t. K,V.363" van V/olf-
Igang Amadeus Mozart, Aanvang: 15«00 uur, Voor-
iverkoop bij Coco Lansink, Kerkplein 10 of
Izondagmiddag aan de kerk, Toegang: f 10,-,
?.CJP/Pas 65+ / 7.50.

Heeft u al kaartjes voor "De Geldmolen"?
Niet? Dan snel na<ar Zuiderv/oude op 10 april
naar het Dorpshuis, alwaar ouders en leer-
krachten "De Geldmolen" opvoeren, Het be-
gint op 20,30 uur, Kaartjes: f 6,00,

:=BLGXNWBNDB 3RIDGBA3 1 1 ==

[Heeft u onlangs of iets langer geleden een
-bridgecursus gevolgd, dan heeft u op de dins—
Idagavonden in april, raei en Juni bij de Brid-
Sgeclub Koeperman de kans om vrijblijvend speel-
[ervaring op te doen en met het club-bridge
? keiinis te maken. Verdere inforrnatie en opge-
j ven bij Lies Dobber, tel. 1515.

:RO i ii'ijijL MARKT==

Zaterdag 11 april van 9,00-15.00 uur in de
N.H.Kerk te Broek in V/aterland een rornmel-
markt t.b.v, het restauratiefonds van de
kerk, Komt alien!!! Er is vast wel iets te
koop of te winen voor u! Het Had van avon-
tuur draait, de koffie is bruin en de cake
smaakt verrukkelijklJ

==KLnVLiiJA3SEN==:

Koppelklaverjasdrive op zaterdag 11 april
in het Broeker Huis. Aanvang: 20,00 uur,
Opgeven bij J. Spcvan,' tel, 131^+.

Op het koor val je nooit uit de toon.

:=o.D.O.B, - ILP£NDAM==:

Zondag 12 april niet alleen een Waterlands
Derby maar zelfs een geraeentelijke, Komt
alien om 1^.00 uur naar het "Noordsche Bosch"
Clubbelangen spelen een grote rol: voor II-
pendam het kampioenschap; voor S.D.OB, om
uit de degradatiezCne te blijven,
Komt alien en steun als supporter S.D.O.B.!!!

==V£RLORSN==

Op zaterdag 4 april ben ik op het Havenrak of
Nieuv/land mijn portemonnee verieren, A'il de
vinder hem bezorgen bij Piet Ent, Koerngouv/ 1




