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Secretariaat Stichting " De Broeker Redactie adres mededelingenblad,
Geraeenschap", mevr. B, Blufpand-Sinot, Mevr. A. Drijver-Hoogland,
De Braai 38,• tel. 3120. Buitenweereri 17j tel. 1201.

==AGENDA==

'̂ *^ug t/m 17aug: Broeker Feestweek
lOaug Sparta: Fietstocht
30aug Sparta: Strandwandeling
17sep N.C.V.B,:Muus Tromp:de brandweer
15okt N.C.V.B.:mevr.J.C. van Moosel

==SPREEKUUR==

Het maandelijks spreekuur van burgeraeester
en wethouders wordt k aug. a.s. om 19#00
uur gehouden.(Kerkplein 6) Zitting heeft
deze keer burgemeester J. Koppenaal,

=:=OPSLAGRUIMTE GEVRAAGD==

In verband met de verbouwing van de Dillen
zolders tot v/oningen komen eon asuital ver-
enigingen in moeilijkheden t.a.v, hun op-
slagruimte. V/ie zou deze verenigingen aan
oigijSlagruimte kunnen helpen? Het gaat om

}eelvereniging Tracht (mevr. Klijn, tel.
198^), Kleindiersportvereniging (mevr.
Schoon, tel. 180I) en de Bejaardensoos
(hr. Nierop, tel. I806). Indien u over
ruirate beschikt wilt u dan met de betref-

fende verenigingen kontakt opnemen?

==ADVIESCOMMISSIE HUISVESTING==:

Enige tijd geleden hebben de bewoners van
de gemeenteliJke woningwetwoningen van de
gemeente oen circulaire ontvangen, dat men
zich kandidaat kon stellen voor het lid-

maatschap van de kort geleden ingestelde
adviescomraissie huisvesting. In verband
met de raadsvorgadering van 26 aug. a.s.
dient men zich voor 10 aug. a.s. aan te
melden bij het college van burg, en weth.
Beze commissie, die bestaat uit een lid
vsoi het college van burg, en weth., een 1
lid van de gemoenteraad, een bestuurslid
van de woningbouwver. Meerveld en een huur-
der van de geracentelijke woningwetwoningen
heeft tpt taak het geven van advies aan
burg, en weth. over alle huisvestingszaken
hetzij uit eigen beweging, hetzij op ver-
zoek van dat college.

_U.

==TUNNEL==

Voorzoveel dat in haar verraogen ligt doet
de gemeente er alles aan de tunnel onder de
provine iale v/eg schoon te houden van alle
mogelijke afval. Tot nu toe lukt dat aardig
Er wordt twee ""a drio keer per week geveegd.
De laatste tijd korat het echter steeds va-
ker voor dat er paardedrollen in de tunnel
worden aangetroffen. Zeker bij regenachtig
weer bezorgt dit de andere gebrpikers van
de tunnel veel overlast. De gemeente doet
eon dringend boroep op de ruiters en
ruitortjes viler paard dit overkomt zelf
even een schep te pakken en datgene wat
wordt "verloren" tussen de struiken te

deponoren.

==BEJAARDENSOOS==

Rommelmarkt

Op zaterdag I6, aug. houdt de be jaardensoos
een rommelmarkt op het oude schoolplein
aan het Roomeinde ten bate van haar soos-

v/erk. V/ij hopen velen te begroeten om van
de vele koopjes te kunnen profiteren. Mocht
u nog iets willen missen voor onze markt, wi
wij zullen het gaarne in ontvangst neraen.
Bij voorbaat onze dank en tot ziens!
Nieuws van de bejaardensoos.
Na veel te veol regen weer de zon. We gaan
even gezellig bijpraten op dinsdag 3 aug.
om 2.00 uur in het Brofekerhuis, waar de
kaarters 00k even hun hart op kunnen halen.
Dinddag 12 aug. in verband met de feest
week een gozellige dag in de S.D.O.B. kan—
tine. Aanvang 10 uur, waar we na de koffie
aan een spellenfestival beginnen, niet
moeilijk, wel leuk. Na die strijd de prijs-
uitreiking onder het genot van iets pittig-
ers, v/aarna v;e gezamenlijk gaan broodeten
om daarna .wat te gaan kienen en kaarten,
we besluiten deze dag na een kopje thee om
ongevoer k uur. Leden en theeschenksters
geen kosten, niet leden f 10.— p.p.
Op zaterdag I6 aug. houden we een rommel
markt op het plein voor de oude school
aan het Roomeinde. z.o.z.
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