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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE. STICHTING

Secretariaat stichting "Do Bro'eker
Qemeonschap"® mevr» B, Blu-fpand^Sinot,
De Draai 38, tei; 3120

=5AGENM=:=:

Voetbalwed. Gameente
34-aug Raadsve-rgadering

7sep Raadsvergadering

. "==ALGEMEEN MAATSCHA-PPELIJK V/ERK==;
In verbcind Tnct zwangerschapsverlof van
Maria Weeber zal er van 1 augustus - 1 no*,
vember gESn spreekUur gehouden worden in
het wijkgebouw van het ^roene Krnis,
Het bureau Monnickendam'is bereikbaar;
elke werkdag van 10 - 12 uur behalve do^
onder nr.: 02993 - l8lO»,

==AAN X>E BROEKERS-:=

Graag willen we langs deze weg nogmaals
dank zeggen voor alle hartolijkheid en al-
le goede wensen die we bij ens vertrek
n^r Veere hobben ontvan'ge'n uit Brooki
W^hebbcn er'heerli jk gewoond en v;e hebben
er ons erg thuis gevoeld, Vanaf 1 juli is
oiis adres Kaai 21, 4351 AA Veere,- tel,
01181-450, We hopen dat pok in Veere
Broekers bns weten te vindenj Tct,ziensi

Farailie"van Montfrans,

==SOCIAAL CULTURESL W5RK-==

De mogelijkheid bestaot dat het geraeente-
bestuur financiele bijdragen kan aanvragen
t.b,v, sociaal cultured werk, wat betroft
het v/erk met niet-(beroepsinatigc) activen.
De kosten van cursussen en dergelijke t.b.
V, werklozen kunnen dus (wellicht) vergoed
worden, Het gemoentebestuur dient de aan^^- •
vraag voor 1 okt. '82 bjj CRM in te dienen,
Indien er ^roeker verenigingen zijn die
cursussen t,b,v, werklozen willen gaan
organiseren dan kunnen zij zich melden
bij de afd, Algornene 2aken, ^"^erkplein 6,

==:BIBLIOTHEEK== .

Met ingang van 23 aug. a.s. v/orden de
middaguitleningen weer hervat. Dus;
maandag en donderdag open van 15•30-16•30-
uur en van 19,00 - 20.30 uur.
===== Roomeinde 3« ====

m Middenstand

Jon DROBKJ5R GBMEENSCHAP"
Redactie adres raededelingenblad:
mevr. A, Drijver*Hoogland,
Buitenv/eeren 17^ tel. 1201,

=s^RAADSVErxGADERING==

In de raadsvergadering van 3I augustus a.s.
ora 20,15 uur koraen in elk geval de navol-
gende punten aan do orde,
- beediging van de heer N,F^M,Tensen a-ls

raadslid .

* bespreking dekkingsraiddelen Broeker Huis
* huur negende lokaal b^j de Havenrakkers

om nog eon jaar onderdak te kunnen bie-
den 3.an de overblijf

^ bijdrago in de kosten van de Comraissie
Cofflplenientaire arbeidsvoorziening
Beeldende kunstenaars

* herziening comraissieverordeningen.
- ontslagverlening aan de heermr, P,B.H,

v,d,Beld als ambtcnaar van'de burger-,
lijke stand*

•• voorbereidingsbesluiteh voor V/agengouw
Oost le en 2e fase

- beschikbaar 'st'ellen vaii eon krediet van

/ •125.000,— voor het herinridhten van
hot Kerkplein • • •

- beschikbaar stellen van een krediet van

f 175.000,— voor het vornieuwen van- de
kaddrauur langs het Havenrak

- vaststelling contingeritehing 'Wonin'gwet-
woningen

- aankoop strookje grond .bij ijagang van het
Broeker Huis van P,.T,T,

==OPPASCBNTRALE==

Bolt U naar mevr. C, Kruidenier

Molengouw bij 48, tel. I636
voor een oppas.

STICHTING OVERBLIJF

Maandag, dinsdag, donderdag en
•' vrij^ag van 12,00 - 13.30 uur

6 v' e r b 1 ij V e n

,: rinlichtingen: I.Klijn, tel. 1^84^
= ::V H.Bloomers, tel.1615

T. Valk, tel. 1724




