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BROEKER GEMEENSCHAP
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ORX3AAN DE STICHTING j:)E DROHKER. GEMEENSCHAP"
Secretariaat Stichting "De Broeker Redactioadres mededelingenblad;•
Geraeenschap", mevr. B.Blufpand-Sinot., movr. A. Dri jver-^oogland, •
De Draai 38, tel. 3r20. Buitenv/eeren 17? tel. 1201.
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==AGENDA== • •• . j
Scholraad, Zui'derv/oude • ' •• • • 1

Jeugdhuis 'Anita Meyer + disco Voorhaak'
Jeugdhuis Kinderinstuif ]
Bridge reunie oud 11. j
Jeugdh'uis L.O.i^. ... i
Be jaardensoos , prijsuitx.eiking j
Spreekuur B en V/ ' ' . [
Verga deiing ^'erkeer.scommissie. <
Verg. vrl. PvdA, -Hageweer 3 j
NCVB Nico Scheepmaker, journalistiek !
Herkeuring gewichten !
Oud Papier |
Mensen in nood Kledingactie [
Volgermeer, vool. met gedept. de Boer I
Plattelandsvr. Koude schoiels j
Oranjever. Opbouv/ tent I
^ranjevereniging i
Granjevereniging !
Granjevereniging j
V.V.D. vrouwen B.M.D. {
0'ranjevereninging

Oranjevereniging
Jeugdhuis Vrij dansen
Granjevereniging - Koninginnedag
Spreekuur B en W
Gud papier
Plattela.ndsvi'. Arme landen

NGVB Great ieve avond

Verg. vrl. PvdA, Oosteinde'30
Keuringsdienst v.Waren, Open dag
Onderzoek Baarmoederh alskanker

Onderzoek Baarmoederhalskanker

• ==SPREEKim==

Het maandelijks spreekuur van Burgemeester
en Vyethouders is op 11 april a.s. om 19.GG
uur, De Brven 2. Zitting heeft deae keer
burgemeester Koppenaal. |

:^:^KEURING v.h. IJKlvEZEN:^^ 1
Op 13 april a.s. zal van 9.0G-12.30 uur en j
van I3.3O-I7.GO uur de mogelijkheid bestaan j
om tot herkeuring van gev/ichten over te gaanL
De dienst van het Ijkwezen houdt dan zittingj
in het Weeshuis, Weezonland I6, M'dam. Meer j
informatie kunt u verkrijgen op de afd. Alg. i
Zaken van het gemeentehuis, Karkplein 6. j

= =VERKEER3C0!:MISSIE= -t
Op maandag 11 april a.s. wordt om 20.00 uur
een vergadering van de commissie voor Ver-
keer gehouden in hot Raadhuis.

:z^SCH00LRAAD:z3:

31 maart a.s. om 20.00 uur te Zuiderwoude
Schoolraadverg. Agendapunten: Verkiezing
dagelijks bestuur en vakantie regeling.

^^AANHELDING NIEUWE KLEUISRS^::.
IKleuters die in het schooljaar 1983-198'^
i voor het eerst nacr de kleuterschool gaan
; moeten alien centraal v/orden aangemeld.
:Melding .moot plaatsvinden op de afd. Alg.
; Zaken, ^^erkplein &.Alle kl.euters die tus-
:sen heden en juli I98A A jaar worden kunnen
:gemeld worden. Opgave kan telefonisch I65I
of schriftelijk gebeuren. Vanzelfsprekend

:krijgt u bericht bij welke leidster uw kind
•is ingedeeld. De indeling geschiedt in o-
verleg rae"t de leidsters van de kleuterscho-
len. Kleuters die nu nog geen h- jaor zijn,
maar dat wel worden v56r juli 198A- kunnen
nog niet ingedeeld worden in een kleuter-
klas, dat kan pas na do vierde verjaardag;
de eerste dag van de maand volgend op de
maand van de verjaardag. Ook voor meer in
formatie kunt u op de afd. Alg. 2raken van
het gemeeiitehuis terecht.

=^JEITGDHUIS DE V00RHAAK::rz3

Zatordag 2 april Anita Meyer + Discotheek
"De Voorhaak", 'Anitca doet ook dit jaar'weer
de Voorhaak aan. Van 23*00 uur tot + kwart
voor twaalf zal ae haar hits ten'gehore
brengen. Aanvcuig; 20.30 uur, entree f 10.—
en voor leden f 8,—.

v;oGnsdag 6 april Kinderinstuif van 1^.00 -
16.00 uur. Er wordt daze middag geknutseld.
Entree + thee of limonadc is gratis

zaterdag 9 april videoshov/ L.O.L. alien
welbekend, AanvangT~20730"uur7"'entree / 7.3C
en voor leden f 6,50.

=^GESLOTBN^^

Het gemeentehuis is 1 april a.s. Goede Vrij-
dag de gehele dag gesloten, postkantoor ook.




