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pRGAAN DE STICHTING 4?E DROEKER GEMEENSCHAP"
Secretariaat Stichting ''De Broeker Redactieadres mededelingonblad:
Gemeenschap", mevr. B.Blufpand-Sinot, MgyPc A. Drijver-Eoogland,
Dg Draai 38, tel. 3120, Buitonv/eeren 17, tel.' 1201.

==AGEMDA==

23341^ PvdA fraktiecomm, Gemeentehuis
24^ .XI Zoraeravondbridge, Bpoeker Huis
23jun Jeugdhuis, Sandwichdag
25jun Jeugdhuis, Discotheek "De Voorhaak"
28jun Raadsvergadering
ljul Zomeravondbridge, Broeker Huis
2jul Afscheid dokter den Hartoog
2jul Jeugdhuis L.O.L,
4jul Spreekuur B. en W. ' "
4 - lOjul Gollecte Diabetus Mellitus
83UI Zomeravondbridge, Broeker Huis
9 juX Olid •Papier

l^jiil Zomeravondbridge, Broeker Huis
22jul Zoraeravondbridge
293UI Zoraeravondbridge
laug Spreekuur B en V/,
3aug Zoraeravondbridge, Broeker Huis
6 - 13aug Feestv/eek'

19aug Finale Zomeravondbridge
23/^®^ PvdA fraktiecomm. ^emeentehuis
26aag S.O.S. kledingaktie
29aug-llsep Koningdsn V/ilhelmina Fonds
3sep Sparta V/andeldag
8sep NUT Ledenvergardering+ANV/B film

==VERSCHIJNIGSDATA==:

In verband met de vakantietijd korat de Broe
ker Gemeenschap op de volgende data uit: .
21 juli, 18 aug, en daarna v/eer om do l4
dagen. U dient de copy de zondag voor de •
verschijningsdatura in te leveren.

• ==:SPREEKUUR=:=

Eet maandelijks spreekuur van Burgemeester
en V/ethouders is op 4 juli a.s. om 19.OO u«,
De .Erveh 2. Zitting heeft deze keer burge
meester Koppenaal.

, =:=OUD PAPIER== """""
Zaterdag 9 j'uli a.s. v/ordt er v/eer OUD PA-.
PIER opgehaald door de O.L.S. Om 9»30 uur
starten we 'v/eer op de Eilandweg. V/ilt u het
papier tijdig buiten zetten? •

=:=:JEUGDHU-IS==:

Zaterdag 25 juni om 20.30 uur Discotheek
"De Voorhaak" >

Zaterdag 2 juli om 20.30 uur LoO.L,, zij
staan voor gezelligheid en kwaliteit.

=:=:AFSCHEID DOKTER EH MEVROUV/ DSN .HARTOOG==

De datura van het afscheid van dokter den

Hartoog nadert snel. Daar dit de laatste
Broeker Gemeenschap is voor het vertrek la-
ten we onderstaand programraa voor die dag
nog eens volgen.
10.30 - 11.15 u. Afscheidsreceptie in "De..

• Schecpskaraoel", Uitdara
11.30 12.15 u. Afscheidsreceptie in het

Dorpshuis, Zuiderwoude•
14..00 - 15^50 u. Afscheidsreceptie in Het

Broeker Huis, ^roek
u. Gelegenheid voor de bewo-

ner.'s van •het Bejaardente-
huis en de aanleunwoningen on de.dokter en .
zijn vrouw de hand te drukken.
Ongetwijfeld zullen velen de fara, den Har
toog na bijna 28 jaar gezondheidszorg in ons
dorp de.hand willen drukken. U bent daarvoor
van harte welkcmi ^De •'̂ roeker Gemeenschap
vindt het prettig als erkentelijkheid voor
het vole v/erk door beiden verzet deze re- '
cepties met de steun van de bevo.lking te
kunnen aanbieden. ^en overvloede noemen we
nog een keer het nuramer van de rekening bij
de Rabobank 3I •0?. 17 •396, terv/ijl het giro-
numraer-van die bank 203IO6 is, Graag tot
zaterdag 2 ju.li a.s.

==:W.AGENSPEL==.
Voor het Wagenspel op de Broeker Marktdag
van. zaterdag 13 august.us. a.s. wordeh nog en-
kele spelors/speelsters gev.raagd, Toneel-
ervaring niet vereist,. I.v.m. planning repe-
tities snel opgeven bij Henk John, de Woud-
v/eeren 1, tel. 1380.

==RAADSVERGADERING==
Op de raadsvergadering van 28 juni a.s, om
20.00 uur in het-gemeentehuis komen de vol
gende punten aan de orde: Benoeming onder-
wijzers in.vaste dienst - Benoeming bestuurs-
leden "Het Broeker Huis" - Voorbereidings-
besluit Broekerraeerdijk/S-11 - Straatnaam-
geving - Parkeerverbod - Verkoop verpacht
land - Herinrichting Kerkplein - Beschikbaar
stellen krediet t.b.v.reiniging en.coating
voetgangerstunnel - Krediet t,b,'v, functie-
beschrijving en -waardering persobuitendienst

16.00 ~ 16.50




