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Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201Inleyer^n copie uiterlijk zondagavond
voorafgaande aan de verschijningsdatuii.

==AGENDA==

16jun Raadsvergadering
23jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde .
30jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde
yjul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde

14jul OUD PAPIER Soos: Noordzijde
14Jul Raadsvergadering
16jul OUD PAPIER Havenrakkers
5t/m13aug BROEKER FEESTWEEK
7aug Fietstocht Sparta
Saug Klaverjassen
Saug Ouderendag
Saug Bridgen

tOaug Kermis begint in Broek
12aug Vuurwerk
12aug Voetpuzzeltocht
13aug Broeker markt
13aug WagenspeT
I3aug Land over Zand
14aug Steenwerpen

==:VERSCHIJNINGSDATA=:=

In verband met de yakantieperiode versehijnt
de Broeker Qemeenschap op de volgende data:

Kopie dient u op de zondag
voorafgaand aan de ver-
schijningsdatum in te
leveren op:
Buitenweeren 17.

30 juni
28 juli
18 augustus

1 September
en dan weer cm de 14 dagen.

—HANDENARBEID HAVENRAKKERS==

Wie heeft er nog kapotte kralen autozittin-
gen? Bassisschool De Havenrakkers kan ze goed
gebruiken voor handenarbeid, WiTt u ze aan de
school afgeven? Inlichtingen: tel. 1847.

==STICHriNG DIENSTVERLENING OUDEREN==:

Als gevolg van het tijdelijk uitvallen van
een medewerker heeft voormelde stichting voor
enige maanden iemand nodig, die eenmaal per
week bereid is om in het kader van TAFELTJE
DEK JE warme maaltijden rond te brengen.
Er kan een kleine onkostenvergoeding worden
gegeven.

Hebt u belangstelling, steTt u zich dan met
mw. T, Komen, Dr.C.Bakkerstraat 17, tel* 1682
in verbinding.

==FEESTWEEK COMPETITIE—

@ (P ^ ® P 8 8
Aan alle buurten, clubs, families en teams

van Broek in Waterl^d.
Dit jaar zal er weer een sportieve competitie
tijdens de feestweek gehouden worden.
De onderdelen die afgewerkt dienen te worden
zijn: - fietstocht

- voetpuzzeltocht
- klaverjasdrive
- bridgedrive
- steenwerpen
- en misschien een verrassingsonderdeel

Een team bestaat uit minimaal 4 personen en
is niet aan een maximum gebonden.
Men mag maar bij een team ingeschreven staan!
De inhoud van het verrassingselement zal zo
nodig nader in de Broeker Gemeenschap bekend
gemaakt worden.
Wij hopen dat vele clubs, families en buurten
gehoor geven aan deze oproep en zijn benieuwd
wie met de eer en beker gaat strijken!
De deelnemers dienen zich v66r 15 juli bij de
volgende personen op te geven:
- Jan Groot, Noordmeerweg la, tel. 1455
- Koos van Eekelen, De Draai 9., tel. 1790.

staBALLQNNNEWEDSTRIJD 30 APRIL==:

Meisjes en jongehs: de prijswinnaarsH!
1. Anouk 01ie 325 km gevonden te Wietze
2. Anne Jitta 215 km gevonden te Damme
3. Nikki de Graaf,210 km gevonden te Dink1age
Er zijn 27 k^rtjes teruggestuurd.
De total© uitslag hangt bij de Basisschool de
Havenrakkers.

De prijzen kunnen afgehaald worden bij Joke
van Ammers, Molengouw 6, tel. 3222.

=:=QQLLECTE=

De kollekte voor het Astmafonds heeft dit
jaar f 1204,40 opgebracht.
Deze kollekte is gedaan door maar elf kollek-
tanten, die ik bij deze hartelijk dank voor
hun inzet.

Omdat er volgend jaar een paar "oude" kollek-
tanten niet meer mee doen, doe ik hierbij een
dringende oproep voor nieuwe kollektanten!!!!
Hoe meer kollektanten, hoe kleiner het kol-
lektewijkje, hoe minder tijd er gelopen moet
worden en hoe groter de opbrengst voor een
goed doel!! MM Q MB f

Mieke Corver, tel. 1804.




