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BROEKER. GEMEENSCHAP
•ORGAAN VAN DE STICHTING »DE DROEKER GEMEENSCHAP*

Secretariaat Stichting "De Bpoeker
Gemeenschap", mevr.B,•Blufpand-Sinot,
Be Draai 38, tel. 3120.

I - ^=AGENBA==:
["•^aug t/m 17aug: Broeker Feestweek i
j lOaug Spatta: Fietstocht
I 30aug. Sparta: Strandwandeling
; 17sep N,C,V,B..:Muus Troinp;de Brandweer

=:=VERSCHIJNINGS BATA==.

Be volgende Broeker Gemeenschap kpmt uit
op 31 juli. Copie inleveren voor maandag
28 juli, Baarna verschijnt het medecjeling-
enblad weer iedere 1^ dagen. Ook dan geldt
copie InleT^eren voor de maandag vooraf-
gaand aan de verschijningsdatum,

==SPREEKUTO==

Het maandelijks spreekuur van burgemeestei
en wethouders wordt 7 juli a.s. cm 19.00
uur gehouden (Kerkplein 6), Eitting heeft
^ze keer mevr. van Montfrans.

==GEMEENTEN lEUV/S==

Raadsvergadering op dinsdag 2^ juni I98O.
Besloten werd om:

1. Mevr, Moyer-Morees als leidster aan de
openbare kleuterschool "Kleutervreugd"
in vaste dienst te benoemen.

2. Een krediet van / 1377,30 beschikbaar
te stellen voor aanschaf leer- en hulp-
middelen.

3. Als leden van de subsidiecommissie te
benoemen: me'vr. Brij'ver-Hoogland en de
heren Beets en van den Held,

4. In verband met haar 60-jarig bestaan
aan het fanfarecorps Zuiderwoude een
garantie-subsidie van / 1000,— ter
beschikking te stellen,

5. ^eneinde de bouw van een dubbelwoon-
huis met hobby-ruirate mogelijk.te ma-
ken, te verklaren dat voor het bestem-
mingsplan "Landelijk gebied" voorzover
het betreft Broekerraeerdijk 35 een wij-

'-ziging wordt voorbereid.
6. Be winkelsluitingsverordening te wyzig-

Redactie adres mededelingenblad,
Mevr, A, Brijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201. *

BiJ de behandeling van de ingekoraen stuk-
ken kwam een rapport van de wethouder
eoordihatie. Milie-uhygiene Amsterdam aan
de orde waarin enige meetgegevens van
stdCien•die•rdndom•de'stortplaats Volger-
meer wer'den aangetroffen aan de orde.
Nadgt het college van burgemeester en wet-,
houders deze zaak uitvoerig had toegelichtj
werd besloten huis aan huis de.nodige in- I
formatie middels een stencil te versprei- ]
den, Inmiddils heeft u dit stencil al in j
de bus gekregen. I

==BIBLIOTHEEK==

Be bibliotheek aan het Roomeinde 3 is ge-
durende de schoolvakantie ( 30 juni t/m
7. august.us) •op .d'e-maandag- en donderdag-
ffli-ddag gesloteh. 's Avonds wordt er op
de gebruikelijke tijden uitgeleend.

==BEBAMKT==:

Beste collega's,

Na de feestelijke morgen met de""kinderen,
de gezellige afscheidsavond met de ouders,
vakkundig voorfeien van drankjes door in
kellners omgetoverde pollega's,- dacht ik:
"Ziezb "dat zit erop."
Ik v;as al zo verwend daar hoefde niets

meer bij. Ik trok dus welgemoed naar Kees
zijn kamer, voor het.'traditrohele kopje
koffie aan het eind van het schooljaar.
En toen kwamen toch nog de-tranen, ge-
lukkig alleen van het lachen ora Piet Wa-
terdrinker's kostelijke -gedicht uit voile
borst gezongen door het gehele personeel
van de Havenrakkers. ' E'n~die volkomen on-

verwa"Chte ketting met hanger: om in de
huidige stijlc to blijven, het was te gek!
Nog cens hartelijke dank,

Thedy.

r:=GEZINS- EN BEJAARBENVERZORGING^^

Voorlopig bellen naar Volendam:
tel. 02993 - 6^283

7. Be bijdrage aan de Technische Bienst
Kring Monnickendam te verhogen. I ==VERLOREN==

! Verloren een gouden broche letter F.
i^J. Hoetmer, Zuideinde 12.




