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BROEKER GEMEENSCHAP
ORX3AAN VAN DE STICHTING

secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", raevr. B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120.

«De DROBKER GEMEENSCHAP"
Redactie adres raededelingenblad;
Mevr. A. Drijver-Hoogland,
Buitenweeren 17> tel. 1201

:=:AGENDA= =

28mrt Jeugdhuis Vrij dausen

llapr NUT Broekers voor Broekers
I2apr OUD PAPIER
12apr Jeugdhuis Voorhaak disco
l3apr Plattelandsvrouv/en: E^ndagsbestuur
l6apr N.C.V.B.: K.N.Z.H.R.M.
17apr K.D.S. Jaarvergadering
19apr Rommelmarkt t.b.v. N.H.Kerk
19apr Oranjevereniging; Tiroleravond
2lapr Granjevereniging; Steenwerpen
22apr Oranjeverenig|Lng; Volksdansen
22apr Oranjeyereniging; Gyrnavond
23apr Granjever.: Accordeon + tcneelavond
'^apr Oranjever.: Klaver jasavond
2bapr Granjever.: Bridgeavond
26apr Jeugdhuis Lee Towers
28apr Oranjever.: Dia avond
30apr Koninginnefeest in Oranje tent

2raei Jeugdhuis Vrij dansen
3niei Jeugdhuis Voorhaak disco

==:SPREEianJE==

Het raaandelijks spreekuur van 3 en W is o;^
7 april a.s. om 19.00 uur, De Erven 2.
Zitting heeft deze keer burgemeester
Koppenaal.

==2;0MERZEGELS==:

iAktie zomerzegels van 8 april t/m 23 mei
/^S?art-l8raei Expositie Broekerhuis:!Roelofs i " """" — ——.—-—
^rt Jeugdhuis de band; Rutless jZoals u sich wellicht nog kunt herinneren
^apr Jeugdhuis Kinderdisco er vorig jaar een plaatselijk comitS^^
5apr Mensen in Hood: kledingaktie [Zonierzegels opgericht n.a.v. de financiele
3apr Jeugdhuis Biscotheek DSN (Ad visserJ^^j^^-^S®» .Sroeker Koor ten deel
7apr Spreekuur B en W
8apr-23raei Actie zomerzegels

jen culturele instellingen/verenigingen daar
iwaar nodig financieel te ondersteunen. De

start op 8 apni en
jsluit op 23 raei*"a7s. Op 8 april van 9*00 -
il2.00 uur kunt u op het postkantoor de zeer

fviel van de Stichting Zomerzegels. De'ze
!stichting heeft als doel raaatschappelioke

laantrekkelijke zegels, briefpapier kaarten,
jblocnotes etc. bij onze verkoopstand kopon*
IVerder nog op 10,.11, 1^, 17 en l8 april
van 9»00-12.00 uur. Mocht u ons onverhoopt
raislopen dan kunt u altijd terecht bij
mevr, Koppenaal, Parallelweg 23» tel. 1292
Graag tot ziens in het postkantoor.

==:EXP0SITIE BROEKERHUIS=:=

Een schilderdoos als verjaardagscadeau van
z'n kinderen en de stimulans van de schil-

deres Catharina S.Wassink hebben hem 20
jaar geleden tot schilderen gebracht, Hij
leerde Broek kennen door een vakantie in

__ihet huis van zijn kinderen. Begeesterd door
de sfeer van Broek en de eenheid en zorg
voor traditie die de kern uitstraalt, kwam
Jac. Roelofs tot het schilderen van een

serie'dorpsgezichten die van 29 maart tot
l6 mei in het Broekerhuis tentoongesteld

==KLEDINGINZAMELING:

.asijn.

==COLLSCTS==
Evenals vorig jaar houdt de Stichting jpe coliecte voor het Rheumafonds heeft in
Mensen in Nood een inzameling van kledingjBroek, Zuiderwoude en Uitdam het mooie bedrag v
schoenen en verder alles v/at u aan textielvan / 1930,93 opgebracht. Alle medev/erkers
op wilt ruimen, Ukunt dit in de week totjen gevers hartelijk dank.
3^april op de volgende adressen brengenT"j==== ====
Zuiderwoude: H. Pronk, no 72 j ==VERLOREN==
uitdam : Jur, Fronk, no 19
Broek : D. Klok, Wagengpouw 106 • ileesbril in leren etui, van Veenendaal,
Als u in Broek de kleding voor 10,00 uur jzuideinde 8a.
op de stoep zet, wordt het opgehaald, U • , , . . , , . . .
kunt de spullen ook op het Parkeerterrein |S2I2S2®S_Y2°EI'£EE25_5ii-^®.E2iiii®_S22f®2®i2
kwijt) tussen 10.00, en 12.00 uur. -:een meisjesfiets, kleur bruin, merk
Als u raeer wilt weten over deze aktie, | Raleigh
kunt u schrijven of bellen naar: Mensen i4- ©en bos sleutels (7 stuks)
nood, J.Cattstraat 21,3216JT Den Bosch, jpolitie spreekuur iedere zaterdag van 1^-
===== tel. 073 - 1^2208. ====116 uur, Nieuv/land 37j tel. 129^. " "*

Verloren tusseii Zuideinde en bushalte een




