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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Raboba„kno.31.07.J3^ |̂j^^^^^

t/mllaug Brpeker feestweek
9aug Broekpop "Ritraico Especial"
9aug Koeperman Rabo Zomeravondbridge
lOaug OUDHOLLANDSE MARKT + WAGENSPSL
loaug Koeperman Rabo Zomeravondbridge
17aug Belmermeermolen Vaar- v/andeltocht
17aug OUD PAPIER obs De Havenrakkers
23aug Koeperman Rabo Zomeravondbridge
30aug Koeperman Finale zomeravondbridge
31aug Belmermeermolen Vaar- wandeltocht

==ve:rschijningsdatum==
De Broeker Gemeenschap verschijnt vanaf
heden weer om de veertieu dagen.

==D0NATIEKAARTEN BROEKER GBMEENSCHAP==

Wilt u iedere 1^ dagen een Broeker Gemeen
schap in uw brievenbus? Maak ons dat moge-
lijk door een donatie van f 7.50 te geven!
in de loop van augustus en September komen
er mensen aan de deur om u een donatiekaart

aan te biedeno Stel ze niet teleur en zorg
ervoor dat de Broeker Gemeenschap bij u in
de bus kan blijven komen.

==SPANDOEK=:

De feestweek was nauwelijks begonnen of
iemand vond het nodig het spandoek "Brea
ker Feestv/eek" weg te moeten halen.
Vorig jaar meende iemand aan het einde van
de feestweek dat dit wel "leuk" zou zijn.
Gelukkig is het spandoek toen weer "gaaf"
teruggebracht.
Eocht het spandoek ook dit jaar weer terug
komen, dan hoopt "De Broeker Gemeenschap"
dat het spandoek volgend jaan blijft hangen

:BIBLIOTHEEK==
Met ingang van 12 augustus is de biblio-
theek ook 's middags weer geopend van 13'50
tot 16,30 uur op maandag en donderdag.
Ook kunt u dan weer boeken aanvragen die
niet in het eigen bestand aanwezig zijn.
De bibliotheek is met ingang van 12 augus
tus natuurlijk ook weer op dinsdagmiddag
open van 13.30 - 1^.00 uur. En u weet het
misschien nog v;el maandag- en donderdag-
avond zijn de openingstijden: 19.00-20.30
uur. Het adres is Leeteinde I6, achterom.

Voor CD, tijdschrift of boek
naar de bibliotheek van Broek.

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66
--3R0EKjP0P==

De tijd is rijpiM! Het moet er nu eindelijk
raaar eens van komen.. Hot is al veel te lang
stil in ons niooie dorp wat het muzikale ge-
beuren betreft.

Om hier v/at verandering in te brengen r T-

de stichting "BROEKPOP" op vrijdag 9 augustus
a.s. met het eerste eveiiement uit eun sevl^

van vier« Waar en wat?

In de SDOB Kantine op hot Noordsche Bosch
zal de spetterende salsa formatie "RITMIOC)
ESPECILA" na het vuurwerk om 22,30 uur vol
gas geven. Voor wie?
ledereen, jong en oud is v/elkonv, Kortom voor
alle leeftijden duri De entreeprijs bodraccgt
slechts f 7»50.
WiJ doen het. Kom ook, vi-ijdag 9 augustus,
swingen en zweten om 22.30 uur in de GDOB
kantine.

==VERKOO"^ WELFARE ARTIKELEN=^^

Ook dit staan we- weer op de oudholiani:
markt met onzo artikoluu zoals: sokken -
(kerst)kledeii - grote sortering kindertruUe.
schorten - kussons - pcppeii, smurxon en nln
Nieuw dit jaar zi.jn cie "iasspelden en oorb.ti
len.

Is wat U sccht er niet bij, maar wilt U ens
werk toch steunen, dan kunt U altijd cen pu
lootjes kopen.-. Graag tot ziens bij onze stan

ar
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==0UD PAPIER==^

Zaterdag 17 augustus wordt er weer OUD KAPX
opgehaald door o-.b.s. De Havenrakkers. Om
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In he
andere deel van het dorp wordt om 10,00 uur
begonnen. Wilt u het papier in doos, zak cf
goed gebonden tijdig buitsn zetten? Ook -'od
den worden meegen.o.T;en. Bij vjorbaat clank,' ;;

==:BURGERLIJKE STAND==

geboren

Noelle, d.v. L.G,J. van Stek en
M.J, Paassen

overlsden

Monteb n, Corstiaan, oud 96 jaar, w.v,
J.W. Bothof




