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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3A^ VAN DE STICHTING .DE DROEBJSR GEMEENSCHAP'

Socretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.

==AGENDA==

^aug t/m 16 aug Broeker Feestv/eek

- • ==GEVONDEH==

Gevonden een drietje (groen) van de a-
vondvierdaagso•

.Afhalen bij: Hoetmer, Zuidein.de. 12

Gevonden oen medaille ( 3de keor) van de
avondvierdaagse•
Afhalen biJ: v.d.Zee, Molengouw 21

==SPREEKUUR==

Het raaandelijks spreekuur van Burgemeoster
en wethouders is op 1 .juli a.s., . om .19.00
uur, De Erven 2, Zitting heoft deze koor
burgemoester Koppenaal.

==SPREEKUUR==

.et maandelijks spreekuur van Burgemocstor
en'Wethouders is op 3 augustus a.s. om
19.00 uur, De Erven 2. Zitting. hocft dan
mevr. van Montfrans.

==BURGERLIJKE STAND===

Gehuwd: Juriaan Pronk, oud 25 jaar en
Adriana K Porsius, oud 22 jaar.

Johannes Verbeek, pud 28 jaar en
Cornelia Koster, oud 22 jaar.

==BIBLI0THEEK==

Tijdens de zomervakantie 29 juni t.e.m.
6 augustus vervalt de raiddaguitlening.
Maandag en donderdagavond wordt er zo-
als gebruikelijk is, uitgelcond van:
19.00 - 20.30 uur.

GEZINS- EN BEJAARDENHULP

Leidstor: Mevr, M. de Graaf-Back

De Erven I8, tel. I716
Spreekuur iedore workdag van

8.30 - 9.30 uur

Redactie adros mededelingenblad:
Mevr. A. Drijvor-Hoogland
Buitenwocrcn 17» tel. 1201.

=r=TErirris==

Zatcrdag 15 a.ugustus "OPEN DAG" voor die
menson die. mbt-.^oze -sport''no-g''-ge'on" kenhis
hebbon gemaakt,
Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom,
voor schoonen, rackett en ballon v/ordt
gezorgd. '
V/il.t u -zlch-van --to voren-wel even opgeven,
U kunt dit doon tussen 9 en :1^ augus'tUs
bij Ruud Schmidt, Oosteinde, 28a, tol.1766.
Als u'zich opgeeft kunt u or zeker van
zijn dat uw schoenmaat aanwezig is.

le donderdag van de maand
wetswinkel !

.20.00 ,21,00 uur ' - :•
Wijkgobouw Groend Kruis

• - -ALGEMEEN MAATSCHAPPE-LIJK WERK

.Maatschappelijk v/orkstor:
Mevr. M, Weober

Spreekuur Uitdam, Zuidorwoude
Brook in V/atorland: elko dinsdag
van 12.00-13,00 uur in het Groene
Kruisgobouw, Niouwland 22, tel.1255
Op wcrkdagon van 10,00-12.00 uur
tel. 02993-64363.

==WIE HELPT -0NG:== '

In verband met de Brandwee-r-E.H.B.O. de-

monstratio op 13-augustuSva".s.. in hot ka-
dor van de-^roeker Fcestweck_hpeft- do
Brandv/cor-E.H.B.O. oen paar oudo kampoer-
tontcn nodig. Mocht U oen of moor oudo
kampocrtonton in Uw bozit hebbon on wilt
U dozG afstaan voor de deraonstratiej dan
gaarne.contact mot een van do onderstaande
personon. Movr. F."BfohwOr-v.d.Zeo, w,s.
aan do Broekermeerdijk bi-j. tel. l4l2.
J; .Niorop jr., Molongouv/ 23, tel. l4o6.

==:0PPASCENTRALE==

Belt U naar mevr, Kruidenier

Molengouw bij 48, tel. I636
voor oen oppas




