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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

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

Rabobankno. 31.07.13.579

==AGENDA==

l^aug Bridge Habo zomerdrive
l^aug Broekpop Kermisband by "DrieNoten"
13aug-3okt Exp.B.H. J.Bogerman+B.denHartcg
15aug Breaker markt
13aug Broekpop "Place du tetre"
15aug St^Belmermeermolen vaar- wandeltocht
17-28aug Broekermeerdyk afgesloten voor

doorgaand verkeer b.h. fietsers
20aug Broekerhuis Afscheid fam Spaan
21aug Bridge iilabo Zomerdrive
28aug Bridge Finale kabo Zomerdrive
29aug St, Belmermeerraolen vaar- wandeltocht
l6sep Plattelandsvr, Smit Tak bergingsbedr,
losep Gemeente informatieavond "Huisvuil"

==BROEKPOP==

De Stichting Broekpop organiseert op vrij-
dag 14 augustus a.s, (na het vuurwerk)
live muziek bij "De Drie Noten" in de vorm
van een kermisband, Zaterdag 15 augustus
presenteert Broekpop van 13*00 - 17*00 uur
op de oud-hollandse markt "Place du Tertre"
waarbij ondermeer de "Whale Town Jazz Band"
haar opwachting zal maken.
Tot ziens in de feestweek bij Broekpop!!!

==BIBLIOTHEEK===

Maandag 24^augustus is voor de bibliotheek
de^zornervakantie^weer voorbij en zijn de
openingstijden weer als volgt:
maandag
dinsdag
donderdag
zaterdag

15.30-16.30 en 19.00-20.30 uur
13*30-14,00 uur
15.30-16,30 en 19.00-20,30 uur
10,30-12.00 uur

==DOkPSBEWON£RS UITpAM==
Wy zijn in drie jaar tijd 4 fietsen kwijt-
geraakt, Als ze niet los te krijgen waren,
werden de fietsen vernield.Dit gebeurde op
de dijk,
Nu hebben we kontakt opgenomen met de poli-
tie van Monnickendam, met de vraag of hier
niet iets aan te doen is. De politie heeft
gezegd dat ze er alleen iets aan doen als
alle mensen die hun fiets kwijt zijn ge-
raakt of vernield zijn AANGIFTE doen. Als
er genoeg klachten zijn, worden de klacht-
en serieuzer genomen en gaan de klachten
naar de burgemeester met het verzoek ora
raaatregelen te treffen, zodat de fietsen
veilger staan op de dijk,
Dus dorpsbewoners dien jullie klachten in.

J, Ploeger Uitdaamerdorpsstraat 23*

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

Postgiro 17 85 66

==:DE WBLFARE==

markt

Traditiegetrouw staan we 00k dit jaar weer
op de oudhollandse markt. We hebben weer
prachtige geborduurde tafellakens, schort-
jes en sloven. Een grote sortering poppen,
smurfen, kabouters, Bertjes en Ernies.
Ook kunt u ons steunen door een lootje te
kopen, U komt toch even bij ons langs?
Kraam 17.

De opbrengst van de verkoop in mei op het
pakeerterrein was bijna f 300,-. Er zaten
in de pot 303 knikkers. Mevr, Bos en de
heer van Schieveen zaten er 1 knikker naast,
Ze hebben beiden een tafellaken gekregen,

Wie Van u heeft op de donderdagraorgen een
uurtje over om met S€n of meerdere bejaar-
den te wandelen? Wilt u ons helpen?
Kom dan donderdagraorgen naar het Bejaarden-
huis, Vanaf 10,00 uur zijn wij daar in de .
recreatiezaal aanwezig. Of bel: 3013 of 1704,

==ST. DIBNSTVSHLENING OUDBRSN=:=

Tafelt^e^Dekje

De coordinatie van "Tafeltje Dekje" (thuis-
bezorging van warme maaltyden) is per 1 aug.
j.l. overgegaan van mw, Ch.Valk-Schouten
naar mw. T. Komen-Potgiesser, Dr.C.Bakker-
straat 17, tel. 1 6 8 2.
Plaatsvervangster is raw, A.Mande Visscher,
Corn.Roelestraat 30, tel. 1 4 8 9.

De oproep voor de z,g. klusjesdienst heeft
voorlopig 3 vrijwilligers opgeleverd. Het
is de bedoeling dat met deze nieuwe ouderen-
aktiviteit na de vakantie-periode wordt ge-
start.

Belanghebbenden kunnen hierdver in de eerst-
volgende "Senioren-Post" meer lezen. Voor
deze nieuwe service-dienst voor ouderen is
het (voorlopige) kontakt-adres:
Dokter C. Bakkerstraat 15♦ tel. 1339*

le donderdag van de maand
BUREAU VOOR HECHTSHULP

20.00 - 21.00 uur

wijkgebouw Groene Kruis
eerste advies gratis




