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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTINCa

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", Mevr, B, Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.

JOE DROHKER GEMEENSCHAP"
Redactie adres mededelingenblad:
Mevr. A, Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.
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==AGENDA==

Raadsvergadering
Oud Broek Ledenvergadering
P.v.d,A»vr.1. Oosteinde 30
De Overhaal, Fancy Fair-Roramelmarkt
Jeugdhuis L.O.L. met groot videobeeld
Spreekuur B en W
Jeugdhuis Voorhaak discoshow
Plattelandsvr. Klederdrachten

N.C.V.B. Kreatieve avond

OUD PAPIER

Jeugdhuis Voorhaak disco + Vanessa
Plattelandsvr. Dagtrip naar Kerapen
Jeugdhuis Play Back Show
K.D.S. Excursie dagtrip
Herdenkingsdienst Willem van Oranje
Rode Kruis bloedgeven te M'dam
Jeugdhuis Discotheek L.O.L.
Spreekuur B en W
Jeugdhuis AVRO's Toppop
Verkiezingen Europese parlement
OUD PAPIER

21 jun Avondvierdaagse
Rode Kruis Bloedgeven te M'dam

==RICHTLIJNEN NATIONALS HERDENKING==

Hoev/el op k mei in onze gemeente geen her-
denkingsplechtigheid plaats vindt, wordt u
toch verzocht met onderstaande richtlijnen
rekening te houden.
1. van 's avonds I8.OO uur tot zonsonder-

gang (21,09 uur) zullen van alle open-
bare gebouwen de vlaggen halfstok worden
gehangen. Particulieren worden verzocht
deze gedragslijn te volgen,

2. van 20.00 uur tot 2 minuten daarna zal
stilte in acht worden genomen.

3. alle horecabedrijven dienen tussen I8.OO
en 2I0OO uur zodanig te worden geexploi-
teerd dat hieraan elk vermakelijkheids-
aspect ontbreekt.

ko gedurende de periods van I8.OO tot 21.00
uur dienen zowel van horecabedrijven als
van andere bedrijven de reclameverlichting
(neon-buizen en lichtbakken) te worden
gedoofd en mag geen andere muziek ten ge-
hore worden gebracht dan die van de of-
ficiele nederlandse radioprogramma's.

==VOORKOMING MISDRIJVEN==
==SPREBKUUR==

„ j. j T • -1 1 T, j. (ledere eerste maandagmiddag van de maand be-Het raaandelijks spreekuur van Burgemeester
II, 4.U , • Q • irs staat ds gslegenhsid om tussen 13»13 enen Wethouders is op o mei a.s. om I9.OO uurw_^ ^ • . . •

T, „ u X.X j 1 T, ,16.30 uur uw fiets, die met voorzien isDe Erven 2. Zitting heeft deze keer Burge- 1 1.4.
. _ ° ivan sen postcode, te laten graveren op het

raeester J. Koppenaal. , ^ , n-.i t-4.- 4. xx
Igroepsbureau der Rijkspolitie te Monnicken-

==HEEINRICHTING KEHKPLEIN== ====[dam Bernhardlaan Rll.
.. ^ _ jVoorts kunt U met vragen op het gebied van

, Imisdaadpreventie en ter verkriiging van fol-
Aangezien de werkzaamheden voor de herin- 1, . ^ 4. 4. nn

. 1.4.1^ IT - -u- 14, n jders ledere zaterdagmiddag tussen 14.00 en
richting van het Kerkplein binnenkort zuIIsiIt ^ . 1.4. 4. 4.1. j
..°T. jj T.4.11. 11.1. ilb.OO uur terecht op het postbureau der

starten,liggen de daarop betrekking hebben- n-x- t 1-•
j , X • Tr 1 IRijkspolitie alhier.de stukken ter inzage op Kerkplein 6, j

= =:= d:

==BIBLIOTHEPJK=:=
:=GEVONDEN==

^ 1 J •x-x-i- xii—1 J IX • T,- 'Op 15 april heeft de fam. Kesting, Roelestr.Ook de bibliotheekmedewerksters vieren Ko- x n t , • x- • ? -u
, J I, T - J TT--UT • XT_ 1 22, tel. 1390, sen parkietje in hun schoor-

ninginnedag en derhalve is de Bibliotheek i . x 4?4? tt x 4. - x - • x
, ^ T TT 1 X ,4 • J T • X X.X isteen aangetroff en. Het diertje is erg tarn
dan gesloten. U kunt dinsdag 1 mei terecht . ° ^ . x •

T/T -1 J. ri/T T -in .Jen IS groen-geel van kleur, geen ringetjevan 13.30 - 14.00 uur en van 19.00-20.30 uur. 00 » e e u
Op donderdag is de bibliotheek op de ge-
bruikelijke tijden geopend. j"

==OUD BROEK==

De ver. "OUD BROEK" houdt op 3' niei een leder|
vergadering, om 20,00 uur in het Broeker I
Huiso |:

1

jaan de pootjes. Wie is hem kwijt?

2 jongens met ervaring zoeken bij parti
culieren in Broek, tuin- en grondwerk-
zaamheden. Tegen een redelijke vergoe-
ding. tel.: 1^2 / I7IO




