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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING *'DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201Ifllevermiopij uiterlijk zondassvond
voorafsautda ean de verschijninssdatua.

=:=AGB^53A==

12jun Raadsvergadering
13jun Zomeravondbridge in Broekerhuis
ISjun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
20jun Zomeravondbridge in Broekerhuis
21 jun OUD PAPIER Havenrakkers
21jun Broekpop: Cajun imjsic Night
26jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde--
26jun Verkeersveiligheidsplan: presentatie
27jun Zomeravondbridge in Broekerhuis
3jul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
4jul Zomeravondbridge in Broekerhuis

lOjul ODD PAPIER Soos: Noordzijde
lljul Zomeravondbridge in Broekerhuis
17jul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
18jul Zomeravondbridge in Broekerhuis
24jul OUD PAPIER Soos: Noordzijde
9t/m17aug Feestwaek
16aug BROEKB) MARKT
20sep Lex Wiertz, One man show

=Vm9CHlJNINGSSDATA=:

In verband met de vakantieperiode verschijnt
de Broeker Qemeenschap op de volgende data:

3 juli
7 augustus

21 augustus
4 September

Kopij dient u op de zondag
voorafgaand aan de ver-
schijningsdatum in te 1e~
veren op: Buitenweeren 17.

gaOUD PAPIER HAVEMBAKKERS==

Zaterdag 21 juni wordt er weer CXID PAPIER
opgehaald door o.b.s. pe Havenrakkers. Om
9.30 uur beginnen we op de Eilandweg. In het
andere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
begonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden, tijdig buiten zetten. Ook
vodden worden meegenomen. Bij voorbaat dank!!
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—VgMHgVElLIGHEIDSPLAN^

Op verzoek en met medewerking van de bewoners
en de dorpsraad hebben B & W van Water! and
een verkeersveiligheidsplan gemaakt voor de
Eilandweg - Zuideinde - Molengouw - Corn.
Rosiestraat en de Dr. Bakkerstraat. Dit plan
wordt op donderdag 26 juni om 20.00 uur in
het Broekerhuis aan de bewoners van bovenge-
noemde straten voorgelegd. hkin wordt verzocht
dit plan te komen beoordelen en zo mogelijk
goed te keur^ (eventueel met wi jzigingen).
Na goedkeuring wordt het plan dit najaar ter
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
Inlichtingen bij Tom Sluiters, tel. 403 1442

=BROEKPOP=

Zaterdag 21 juni vanaf 16.00 uur
Op deze (hopelijk) mooie zcmrdag zal Broek
pop u een nieuw, ongekend fenomeen presents-
ren op het Kerkplein. Onder het genot van
door Rob van Berkum verzorgde (maalti jdver-
vangende) "cajun"-hapjes, kunt u genieten van
*'Check out the Sydeoo" op deze

CAJUN MUSIC NIGHT.
De unieke locatie en het verrassende concept
zullen dit evenement tot een spektakel roaken
dat u niet mag missen!! Regen is geen pro-
bleem, 2 tenten en 2 gigantische parasols
zorgen voor onderdak. Het feest duurt tot
24.00 uur en de toegang is gratis!!

=«BIBLIOfTHEEiC=

vakantieopeningstijden
van

30 juni - 10 augustus
alleen open op:

MAANOAG EN DONDQRQAG VAN 19.00 - 20.30 UUR en
ZATBRDAQ VAN 10.30 - 12.00 UUR

Reserveren is niet mogelijk van 16 juni t/m
8 augustus. Van 16 juni t/ro 25 juli kunt u de
materialen standaard 6 weken lenen.

In het kader van HET JAAR VAN HET REIZEN zijn
de roedewerkers van de bibliotheek van plan in
September een tentoonstelling van souvenirs
in te richten. Zij vragen van U, wi gekste,
mooiste, dierbaarste of wat u er ook maar van
vindt souvenir in te leveren, zodat het een
te gekke tentoonstelling kan worden. Na af-
loop krijgt u uiteraard uw souvenir weer
terug.

Berst reisboaken, dan een reis boeken.
Te leen in de bibliotheek

De KINDERJURT'S van WAlHtLAND hebben hun best
gedaan. In Broek brachten 47 kinderen hun
stem uit. De uitslag vaij de Broeker en de
Waterlandse jury hangt in de bibliotheek,
wegens ruimtegebrek wordt hij helaas niet
gepubliceerd in de Broeker Qemeenschap.

saaftdsg 15.30 - 20.30 uur
dinsOag 13.30 - 14.00 uur

dundardag 15.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.30 uur

zaterdag 10.30 - 12.00 uur
LeeteiRde 16

VW GESC>£NKBON^£N te koop in de bibliotheek.




