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==AGENDA==

l**llsep Collecte Koningin V/ilhelmina Fonds 1
3,£5ep Sparta V/andeldag j

Yredos ostafotte dcor Broek i
3sep Spreekuur B on V,' i
Bsep NUT Ledenve.rgadering + ANV/B film

L2enl8sep Verkoop Rode Kruiszegels ;
I.2-l8f3ep Collecte Thuisfronten i
l9-23sep Collecte Prinses Beatrixfonde j
^.2sep PvdA fraktieverg. Gemeentohuis i
'2sep N.C.V.B.mevr.Llchtelfjn "Samenleven" I
ZA-sep PvdA Jaarbijeenkomst vrl.l.Molengouw40 |
6g0p-2okt Collacte Nierstickting !
9sep PvdA Ledeavergadering Broeker Huis• i
lokt Broeker Huis Bridge drive |
3okt Spreekuur B en b' i
Sokt Broeker Huis KiaverJasdrive !

..0--l6okt Collecte Fed.Soc.Ped.Z.Zwakzinnigerl

.3okt NUT Reis door Nepal , |
L3okt NCVB:ds Sooting:Godsdienstig opvoeden I
3nov NUT Peter Faber ' |

-Zangkoor UitVqering |
NCVB L.KuiperrPe mondige patient 1

15dec NCVB Kerstavond |
19jan NCVB mevr.PronktDe kerk in Noorwegen |
26;3an NUT -Delta plan laatsto fase i
l6feb NCVB Jaarfeest !
23feb NUT Midas"Dekker |
6apr NUT Broeker vocr -Sroekers I

12apr NC\rB Boekbespr. "Het Achterhuis" :
17niei NCVB Kroatievc avgnd i

=^^H0DE KRUIS:^^ •
In de maand September wordt een landelijke
poctscgelaktic voor het Rode Kruis gehouden,
De afd. Brook In Watorlan'd wil hier ook aan
meeworken. Voor de verkoop van de zogels
staan we in de bibliothoek achter het Broe
ker Huis op 12 en 13 September tijdens de
uitleenuren. We hopen op een goede verkoop.

-:^NIEU"WS VAN DE BEJAARDBNSOOS==
Na een prachtige zomer waarin v/e met de
club nog fijne bus- en vaartochtjes hebben
gemaakt, eeginnen we nu weor met ons winter
programmei We hopen v/eer vele gezollige dag
en middagon met elkaar door te brengen. We
bcginnon a.s. dinsdag 6 September v/eer om
l4,00 uur met-onze scosmiddagen in het Broe
ker Huis, voor velen een prettige onderbre-
klng van do week, Onze oudere leden v/eten
dat, maar bent u ondertussen 60 Jaar of ou-
der en- u v/ilt deze gezelligheid ook meemaken
dan bout u van hartc welkom. Tot ziens!

U 1==-.

100 jaar A.N.W.B. In aansluiting op de jaar-
vorgadoring van het NUT wordt op donderdag
8 September in het Broeker Huis do film ver-
toond "IN WIELEN GEV/ORTELD" die de A.N.'.Y.B.

heeft laton maken bij haar 100 jarig jubi-
loum.. Na de vakantie is het misschien wel

aardig oens te zien wat de ANV/B in al die
tijd voor weggebruikors en vakantiegangers
heeft gedaan en nu nog doct, lets voor U?
Aanvang: + 20.k3 uur

^^-WIJZIGING OPHALEN HUISVUIL^^rz

Met ingang van 16 September a.s, zal het
huisvuil in deze gomeonte niet mecr op don
derdag maar op vrijdag v/orden opgohaald.
De route van de huisvuilauto blijft onge-
wijzigd.

^^.CURSUS ENGELS^^

Marja ten Hove is nog herstellende van een
operatic maar zal op 12 sept, om 20,00 uur
alvast een bosprekingsbijeonkomst houden in
het Broeker Huis om de mogelijkheden voor
een nieuv/e cursus Engi-ils na te gaan.
tel. informatio 's avonds 157^«

==KLAVER JASCLUB K-, 3 Ah ==

Het klaverjassen start woor op maandag 3
September in het Broeker Huis ora 20.00 uur
Ook nieuv/e loden zijn van harte welkoml ! i !

ilet maandelijks spreekuur van Burgemeester
en"Wethouders is op.3 September a.s. ora
19?00 uur, De Brven 2. Zitting heeft deze
keer mevr, Blufpand.

==GEV0ND^==
tijdens het polsstokverspringen een liets-
sleutel en .na de land over zand op het hek
bij KeldormanC.Havonrak) een geel shirt en
een wit hemd, Alles is af te halen op
Buitenweeren 17*




