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Gejneenschap", mevr, B. Blufpai>d-Sinot, • mevro A. Drijver-Hoogland,
De Draai 38, tel. 3120. Buitehweeren 17» tel. 1201

==AGENDA==-

y^ep IJsclub Jaarvergadering
1^5?p Jeugdhuis: Kinderddsco--.
iSse'p Jeugdhuis: Derange en Streets
23sep NUT Jaarvergw. + Energie .nu 'en Str«^f;===:=:
2^sep Jeugdhuis: Vrij dahsen
23sisp Jeugdhui's: Disc jockey wedstrijd
26sep Jeugdhuis: Kinderfilm

2okt Jeugdhuis: Discotheek "De Voorhaak"
..3okt Jeugdhuis:. Bingo . ..
6okt Plattelandsvr. Eendagsbestuur
9okt Oud papier . .
9okt jeugdhuis:Veronica's drive-in-show

lOpkt Jeugdhuis: Kinderfilm
13.okt NCVB: mw.Harte:Blindengel.hondensch,
15okt Jeugdhuis: Kinderdisco
l6okt Jeugdhuis: Reality' .
21okt Flattelandsvr. Verrassingsavond .
21dkt NUT Pie'ter Zeej lezing
22okt Jeugdhuis: Vrij-dansen .. .
^Ajkt Jeugdhuis: Discotheek"De Voorhaak"
L jkt Jeugdhuis: Kinderfilm
26okt-Plattelandsvr. presentatie- comm. :
28okt Plattelandsvr. Uitstapje Amsterdam '
29okt-Jeugdhuis: BAZAR
30okt Jeugdhuis: Bazar .. -
31okt Jeugdhuis: BAZAR
llnpv Plattelandsvr-. Vrouwenraad W'lajid 0.
13npy Oud papier •
l6nov Plattelandsvr. Doeavpnd St.Nieolaas
17npv NCVB: "Lezen verstaan met je ogen'!.

=:=V0LKSDANSEN " VOOR •0UD:BREN== " "
Op veler verzoek starten we pp 6 oktober
a.s. met een volksdansgroep voor dames en
heren vanaf 50 jaar. V/e gaan dansen in het
Broeker Huis op v;oensdagmorgen van 10 uur
tot 11.30 uur, met een pauze voor een kop
je koffie of thee. De kontributie bedraagt
f 2.— per. keer p.p. Hiervoor kunt u zich
opgeven bij: Rins den Rooijen, Eilandv/eg 21,
iel. 19^5 en Ilil Rietkerk,de Vennen 11,
tel. 1838.

er op de maandagmiddag voortaan alleon
grondgymnastiek gegeven. De tijden zijn
15.45 - 16.45 uur, voor dames.van. 45 jaar
tot 65 jaar, -
In het Groene Kruis gebouw hebben we een.

groep Meer bev;egon voor ouderen vanaf 65
jaar op maandagmiddag van 1^.30-15#30 uur.
Alles staat onder leiding van Rins den
Rooijen. Bev;egen: goed voor Ui ! !

==DANSLESSBN==

In het Jeugdhuis "De Voorhaak",. V/agengouw.
12 beginnen op dinsdag 21 sept., de hieuwe
danscursussen. U kunt nog ihschrijven yppr ..
de volgende clubs: Jeugd voor bieginners
van + Ik ja<?r. Clubs voor ouderen en gehuW-
den voor Brons, Ziiver, Goud en Gpud+ster,
Inschrijven: dinsdagavond" van 7 - 8.30. uur.
in het Jeugdhuis, Dansieiding N.B.D. dans.-.,
school, F.Kniestedt, tel. 020-316040. .

==N u T== :
Donderdag 23 sept, na de jaarvergadering
om + 20.30 uur Energie, nu,en.•...straks
V/e gebruikeri allemaai"'Ko^en7~olle7•'"gas7''u-
raan, v/ihd, water als enprgiebron. Maar...
Waar' komt alles, vandaan? Hoe lang kunnen
we"or nog over beschikken? Deze en nog
heel v/at meer vragen komen'aan de orde in
een lezing, die de heer K. Bakker-zal hou-r-
den om U, als consuraent, enig begrip te ge-
ven v/aar het met de •energie-vbo'rz in
de toekomst naar toe...gaat. Best interessant
dus! Bovendien.! Het kost weinig energie .
om te komen.

==:TRACHT== ==== :
Nieuwo samenstelling van' het bestuur van de
toheelver. "Tracht". Voorzitter:Brara v.Dam,
penningra. Paul Mertz, Seer. Arina Karaminga,
Leden: Suzanne v.d.V/atoring en Erail Stoy.e.

==GEV0NDEN==

Gevonden een sleutelbos bij ,de Kerkebrug
op 23 aug. Afhalen: Kayenrakl7.

=:=:V/IJZIGING GEMEEr/TEGIDS==

In de onlangs .rverschenen gemeehtegids is
Iheloas het tel.n'p." van do Vuiinisophaali-^

Doordat we nu appart gaan volksdansen wordt dienst voor V'/at be.treft het ophalen van
grofvuil vork.eer.d yermeld. Dit nuramer is

I hetsplfde als dat voor huisvuil, n.l. -
I 02995-1252. V/ilfu dit in do goraeentegids-
}wijzigen?




