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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE ' STICKTING BRQEKER GEMEENSCHAP'

Secretaria^"t-'SMchting'''*De--Br<jekef
Gemeenschap'^-, raevr. B, Blufpand-Sinot,
De Draai 3^, tel. 3120, . '• -

: ==;AGENDA=:=

30niei Jeugdhuis: Marlboro-discoshow
31raei Jeugdhuis-Kinderfil'm
4jun P.v.d.A. Ledenvergadering
5jun -Kleiitervreugd 5© lustrum
6jun Jcugdhuis: Disco-en videotheek L.O.I
8jun-21Jun Collecte Prins Bernhard Ponds

lljun Oud Broek Ledenver-gaderj.ng
13jun KvD<S. Excurs-ieT^i^S^'^ip
13jun Jeugdhuis.i De Poll© Eduard ^and
l^Jun IJsclub :Fietstoertocht_,30-60-100 km
15oun-l8jun Avondvierdaagse
20jun Cud Papier
P^jun P.v.d.A. fraktiocomm, vergadering

7aug t/m 21aug Brpeker, Feestweek:..

==VERSCHIJNINGSDATA=:--

^ verband met do vakantie verschi.int het
mededelingenblad van de" Br.oeS.er "^eifteen-
schap op de voigende data;- ll juni, 23 Ju-
ni en 6 augustus> daarna weer ora de ik da-
gen. Copie dient zondag" 's avonds voor de
verschijningsdatum ingeleverd te zijn.

• - ^==GEME•ENTENlE•UV/s=.=:^-:- •; ..

-De afdelingen van de gemeontesecretarie,
de buitendienst en het postkantoor zullen
op 1 .juni a.s.- vanaf lO.OO uur .gesloton
zijn voor h'e-t publiek.,

-Door de geschGiden huisvesting van de se-
cretarieafdelingen zijn er nogal eens pro-
bleempjes met de telefonische boreikbaar-
heid. Daarom op deze plaats-'een---Gver2icht
wie op walk nummer bereikbaar is. :
1631: op dit nummer zijn bereikbaar de

burgemeo'ster, de se.cretaris, de af-
deling algemene zaken, de afdoling
financien en het bureau bovolking.

1623' dit nummer geeft rechtstreeks vor-
binding met de afdel-ing financien.
U dient dit nummer alleen te kiezen
wanneer u er er zeker van bent dat

u iemand van deze afdeling moot heb-
ben, omdat doorverbinden niot raoge-
lijk is.

Redactie adres mededelingenblad
mevr, A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17* tel. 1201.

18^3'' de buitendienst aan de Hellingweg

1220: Postkantoor ^ — •

De tochnische diehst is bereikbaar onder:'

02995-3251 en de sociale dionst onder nr.
02995-3939.

" • ==GROFVUIL==

Hpt grofvuil wordt in plaats va.n op maan-
dag.o juni opgchaald op DINSDAG 9 juni a.s

==SPHEEKUUR==:

Het maandelij.ks spreekuur yan.Burgemeester
en V/othouders is op 1 juni a.s. ora 19.00
unr,, Dq Erven 2. Zitting heeft deze keor
do jiecr Kingma,

==A"VONDVIERDAAGSE==:

•Van maandag 15 juni t/m donderdag 18 juni
Avondvierdaagse!1!Inschrijvon bij: mevr.
v.d.Vis, Aandammorgouw en V/. Drijver,
Buitenweeren 17 tot 1 juni.

• ==KLEUTERVREUGD' 25-"JAAR=.=

Op vrijdag 3 juni a.s. staan do deuren.
van Kleuter'school "Kleutcrvreugd" van 4
uur tot half 6 wagenwijd open voor een
hapje en een. drankje tijdens eon ontvangst
t.g.v, dit 3o lustrum.
Vo hopon dat iedorcon (oudlcorlingon, oud-
leidsters, ouders, etc) even langswipt;
^1 is het maar om die prachtige openings-
tilm te bekijkon, die ook nu woor door-
topend wordt vortoond. Een tentoonstelling
(kjo) van oude schoolfoto's, plakworkcn
en tekoningon complcteert het goheel.
V/o rekenon op Uw aller komst! !

Lcidsters on oudercommissie

==BIBLIOTHEEK=g

Geopend
Maandag on donderdag
15.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.30 uur

Roomeindo 3




