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^ ^ QlijGAAN VAN DE STICKHNGSecretariaat Stxchting "De Broeker

Gemeenschap", mevr. B, Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.
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Redactie adres raededelingenblad:
J^evr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17 »• tel. 1201.

==AGENDA==

2^sep Plattelandsvrouwen Gourmetavond
24sep VVD fraktievergadering
26^^ Vporhaak Thide's Disco Show
29sep Raadsvergadering
lokt Plattelandsvrouwen Najaarsuitstapje
2okt Patchwork - open huis - Uitdam dorpsh
3okt Spreekuur B en W

lOokt Klaverjasver. Koppeldrive
12okt Plattelandsvr. Film "Het verschil"
l^okt NCVB "Vrouwen in de Islam"
17okt OUD PAPIER
22okt Plattelandsvr. gez. avond vrouwenver.

2nov Spreekuur B en W
5nov NUT C. den Hartoog, zeezeilen

lOnov Plattelandsvr. See. Econ. Voorl.

l^nov OUD PAPIER
l8nov NCVB "Amnesty International"
l9nov Havenrakkers Toneel kinderen
20nov Havenrakkers Toneel belangstellenden
2lnov Sinterklaasintocht
2lnov Tracht uitvoering boven Biblictheek

baar vervoer naar Amsterdam, We maken een

rondvaart en drinken koffie in het N.Z.H, |
Koffiehuis. Verzamelen om 10.00 uur bij het I
eindpunt van de bus. ]

==SKI-C0NDITIE TRAINING===

Donderdag 8 oktober wilde ik weer beginnen [
met ski-conditie training. Dit is een uur I
conditie training voor mensen die zich voor |
willen bereiden op de wintersport en/of hun i , ^
conditie in het winterseizoen op peil willen 2? sept, a.s, staat de thuiswedstrijd
houden. Bent u gelntresseeerd, bel dan even Venhuizen op het program,-ae
of kom langs op 8 oktober om 21.30 uur in de Aanvang 14.00 uur. Nogmaals willen de Broe-
gymzaal aan het Nieuwland. Inl. Tatia Tensen h""drinpnd verzoeken om vooral

tel 1^38 jniet per auto naar het sportveld te komen en
===== ' * ==== izoveel mogelijk gebruik be maken van het over~

==BEJAARDENS00S== bad over het terrein van de fam. Goedmaat
Vi/ie heeft voor mij restjes wol over voor de ^ aan de Keerngouw,
bejaardensoos? Ik haal het graag bij U op. =====

mevr. Schouten-van Zaanen, 1391- I

; ==:JEUGDHUIS DE VOCRHAAK==

izaterdag 26 September THJDE_^S_DISCO_SHOW
lAanvang: 21.00 uur. Deze avond openen we het
inieuwe seizoen met de bekende discotheek uit
iCallantsoog. Dus succes is verzekerd. Deze
;avond is voor iedereen toegankelijk. Bij de
jentree krijgt elke bezoeker een gratis pas-
ipoort, die hij/zij bij elk jeugdivenement
jraoet laten zien. Degenen die al een paspoort
Ihadden gekocht krijgen hun geld terug.

! ^^CURSUS - OVERDAG^r:
]Het Nut wil de belangstelling peilen voor een
icursus Textiel-verven die 's morgens of 's
{middags bij voldoende declname zal worden ge-
jhouden. Start van de cursus: eind oktober.
iVerdere informatie kunt U inwinnen bij
jw. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201,
!~""==BR0EKER KUNST in het BROEKERHUIS==
|De schoonste lei en de z.achtste griffel,
jgriffen toch sleohts -pure piffel

Plattelandsvr,"Levensfasen v.d. vrouw"hand die de griffel voert
27nov Tracht Uitvoering boven bibliotheek koekoeroesjnjiek toebehoort.
28nov Tracht Uitvoering boven Bibliotheek leaers, allemaal de groten van Erna
____ ___ iBohlander en Titiana Husslage, die hopen dat

==SPREEKUUR== jU komt kijken van 3 oktober tot 30 november.
Het maandelijks spreekuur van B en W is op 1:==== ^
5 oktober a.s. cm 19-00 uur, De Erven 2. 2it-| ==POLITIE==
ting heeft deze keer de heer Doornenbal. jSpreekuur: ledere zaterdagraiddag houdt de po-

=—PIATTELJ^NDSVR0U1VEN=~ Jlitie tussen 1^,00 en l6,00 uur spreekuur in
Donderdag 1 Oktober najaarsuitstapje per opeh^®'*' postbureau aan het Nieuwland 37, 129^.

jGevonden voorwerpen:
een leesbril in bruin etui

een zwarte kam in bruin lederen etui

een bankbiljet van f 100.—
een autosleutel

een slot met sleutels

een zwarte kat met witte vlekken

(ondergebracht in asiel)

==S.D.0.B. - DE VALKEN==




