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OEIOAAN VAN DE STICHTING BROEKER GEMEENSCHAP*

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

==AGENDA==

Kruis2/®*^g Rode Kruis bloed geven te M*dam
29aug V.V.D. fraktie verg.Gemeentehuis,20.30
Isep Jeugdhuis Voorhaak disco show
3sep Spreekuur B en W
7sep B.B.G. ledenvergadering,vrij bridgen
7sep Jeugdhuis Kinderdisco
8sep Jeugdhuis Balance + Voorhaakdisco

13sep NUT Alg. ledenvergadering
l4sep B.B.G. Aanvang competitie
I5sep Jeugdhuis Lee Cooper disco show
22sep Jeugdhuis Voorhaak disco show
25sep Rode Kruis Bloed geven
28sep Jeugdhuis Vrij dansen
29sep Jeugdhuis Lois Rodeo Show + mech.Stier
llokt NUT Astrologie
lOnov Gemengd Koor Concert

==S. D .0. B« ==

te M'dam

On^de markt van 11 augustus werden door SDOB
If^^n verkocht bij het rad van avontuur. Een
aantal prijzen is echter niet afgehaald,n.l.
de vlg. nummers: 235» ^59j 517» 525» 527?
778, 881, 889, 936. Er zitten nog 2 hoofd-
prijzen bij. De prijzen zijn af te halen bij
de kantine van S.D.O.B.

F-Junioren Jongens vanaf 6 jaar die graag
wIlIen~voetballen kunnen zich nog steeds aan
melden bij G. Kouwenoord, Broekermeerdijk 7,
tel. 1600. We hebben er nog steeds een paar
nodig om goed te kunnen draaien.

In de kantine is vrijdag na het steenwerpeh"
een shawl blijven liggen. Afhalen in de kan
tine.

==LAND OVER ZAND==

Diegenen die belangstelling hebben voor het
klasseraent van de Land over zand-race kunnen
een exemplaar verkrijgen bij: G. Mul, Broe
kermeerdijk 23 of J.v.d.SnoekjRooraeinde 17*

==:FYS IOTHERAPSUT==

Het telefoonnummer van de fysiotherapiai;-
praktijk van R. de Baat is gewijzigd in
3389. Daarmee komt het nummer van het Groe-
ne'iCruis voor de praktijk te vervallen.

=:=B.B.G.==

Redactie adres mededelingenbladi
mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201.

==VAKANTIE KINDERGLUB 198^==
Jij hoort er 00k bij. Aan alle kinderen van-
af + ^ jaar die de laatste week van de va-
kantie zich vervelen en/of van spannende of
mooie verhalen houden. Van 20 t/m 2.k aug.,
Hageweer 38, in de garage van de fam. v.d.
Pauw, hoor of zie je dat door middel van
poppenkast, dia's, vingerpoppetjes enz. Ver
halen uit de bijbel laten je zien hoe Jij er
00k bij kunt horen. Ook gaan we kleuren knut
selen, brooddeegfiguren maken en nog veel
meer. Ben je nieuv/sgierig geworden, kom dan
maandag 20 aug. ora 10.00 uur kijken. Je bent
van harte welkom. Groeten van Anja,W3jna,Wijnie

==NIEUWE VERKEERSBORDEN BIJ DE DRAAI==
Binnenkort zullen 2 nieuwe verkeersborden
bij de ingang van De Draai geplaatst worden.
Omdat deze borden pas sinds enkele maanden
in ons land geplaatst mogen worden, zal rais-
schien niet voor iedereen duidelijk zijn wat
deze borden nu juist verbieden. Daarom geven
we u nu een toelichting: Er komen 2 nieuwe
borden te staan, elk met een z6ne working.
Dat houdt in dat het gehele gebied na die
borden onder de regeling valt. De borden hoev
ven daarom niet na iedere kruising herhaald
te worden. Omdat De Draai een doodlopende
weg is voor auto's zullen de borden 66nmaal
bij de ingang geplaatst worden. Het ene bord
is een 30km/h z6ne-bord hetgeen inhoudt dat
u nergens op De Draai harder dan 30 km per
uur mag rijden. Nu is de inrichting van De
Draai al zodanig dat het verbod om niet har
der te mogen rijden dan 30 km per uur, geen
onlogische eis is. Het andere bord is een
parkeerz6ne-bord, ook hier geldt dat het ge
hele gebied van De Draai onder de regels van
dit bord valt. De belangrijkste regel is dat
u alleen mag parkeren op parkeerplaatsen die
met een letter "P" in het wegdek zijn aange-
duid. Als u uw auto.op een andere plaats zet,
riskeert u een bon! De Draai is een straat
waar geen doorgaand verkeer is en waar het
parkeren beter geregeld moest worden. We ho-
pen dat beide verkeersmaatregelen hun nut
gaan tonen.

Mensen die willen gaan bridgen kunnen zich bij de B.B.G.
Ledenvergadering, 7 September a.s., in het Broeker Huis.

opgeven op de avond van de Alg.




