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BROEKER GEMEENSCHAP
ORjGAAN van de stichting

Secretariaat Stichting
"De Breaker Gemeenschap",Mevr.B.Blufpand-
Sinot, De Draai 38, tel. 3120,

=:==AGENDA==

6jul : Vergadering Coraraissie Verkeers-
zaken

ojul : 2omeravondconcert, Fanfarekorps
2uiderwoude (Dorpshuis)

l4jul ; Stijldansavond (Jeugdhui.s)
15aug : Bevolkingsonderzoek

==VOORLICHTINGSAVOND==

Op 30 augustus aoS. 's avonds cm 8.00 uur
zal in het Broekerhuis een voorlichtings-
avond worden gehouden over de in het plan
V/agengouw-Oost te bouwen huurwoningen,
premiekoopwoningen en vrije sectorwoningen.
Op die avond zullen koop- en huurprijzen
worden meegedeeld, terwijl 00k mededelingen
zullen worden gedaan omtrent de verder te
volgen procedure en de planning die aan de
bouw ten grondslag zal liggen.

z^^GEV/IJZIGDE TIJDEN POSTKANTOOR==

In de periode 2A .juli t/m 11 r.ugustus a.s.
zullen in verband met de vakantie in af-
wijking van de gebruikelijke, de navolgende
openingstijden gelden;

1 0 tot 12 UUR

==BEVOLKINGSONDERZOEK==

Op 13 augustus zal het gebruikelijke
3-jaarlijkse bevolkingsonderzoek op long-
afwijkingen, alsmede een urine-onderzoek
plaats hebben, De leeftijdsgrens voor
deelname aan het onderzoek is gesteld op
kO jaar,
Oproepingskaarten voor deelname zullen
tijdig bij u thuisbezorgd worden.
De standplaats van de schermbeeldauto is
nabij het Groene Kruisgebouw, Nieuwland 22
(Parkeerterrein) van 14.00 tot 19«00 uur.
U wordt verzocht zich zoveel mogelijk aan
de tijd te houden die op de oproepings-
kaart is verraeld. Bij verhindering kunt u
ook tijdens de bovenstaande tijd terecht.
Een aantal aanwijzingen volgen hier-
naast.

DU.OEKER GEMEENSCHAP"
Redaktie-adres mededelingenblad;
H.V/. Eppenga, Buitenweeren 1,
tel. 1465-

Wat moet u doen ?

a. het rontgenologisch borstonderzoek
vindt op de gebruikelijke wijze plaats.
U behoeft zich niet te ontkleden.
Knopen in de kleding mogen alleen
voorkomen over het midden van borst
en rug. Bustehouders en corsetten
mogen worden aangehouden,

b. BELANGRIJK, Voor het urineonderzoek
dient u in de onderzoekauto een
flesje urine af te geven. Dit moet
OCHTENDURINE zijn. Het flesje moet
tevoren goed zijn schoongemaakt.
Verder is het noodzakelijk op het
flesje een etiket met plakband of
pleister te bevestigen. Dit etiket
dient voorzien te worden van uw naam,
adres en geboortedatum.
Dringend wordt verzocht zoveel moge-
li.jk normals medici.jnfles.jes van on—
geveer 30 cc te gebruiken.

Deelname en kosten.

Zowel het rontgenologisch longonderzoek
als het urineonderzoek zijn geheel vrij-
willig. U kunt ook aan van de onder-
zoeken deelneraen, dus alleen long- of
alleen urineonderzoek. De financiele bij-
drage, die de bevolking wordt gevraagd
voor het rontgenologisch longonderzoek
is / 6,— en voor het urineonderzoek
/ 4, — , totaal f 10, —. Dit bedrag kan in
de onderzoekauto v/orden voldaan.

BELANGRIJK IS DAT lEDEREEN MEEDQET !

===:0PBREHGST C0LLECTE==

De collecte voor het Rode Kruis was weer

een enorm succes. De opbrengst was
j 2022,10, t.w. Broek in Waterland
f 1481,33; ZuiderwQude f 290,83 en
Uitdam f 249,90.
Alle gevers en collectanten willen we
hierbij bedanken.

F. Brouv/er-v. d. Zee

G.de V/aart



==FANFAREKQRPS "ZUIDERV/OUD£"==

Ter afsluiting van het seizoen geeft
het Fanfarekorps "Zuiderwoude*' een
zomeravondconcert in het Dorpshuis en
wel op zaterdag 8 Juli a.s. Aanvang
20«.15 uur, Toegang gratis* Komt alien!

==DANSCURSI^==
Evenals het afgelopen seizoen organi-
seert de heer Ferry Kniestedt ook het
komend seizoen, vanaf half September,
op dinsdagavond in het Jeugdhuis aan de
Wagengouw weer nieuv/e danscursussen*
Bij voldoende deelname wil hij drie cur-
sussen starten, n«l«:
Jeugd : van 19*00 - 20.00 uur;
Beginners ; van 20.15 - 21.15 uur;
Gevorderden: van 21.30 - 22.30 uur.
Inschrijfformulieren afhalen by Lidia
Swart, Nieuwland 8, tel. 1585*

===CURSUS HAND17ERKEN EN KANTKL0BSEN=:

Voor het nieuwe seizoen is aanmelding
voor de cursus handwerken en kanfklos-

sen v/eer mogelyk. Aanmelden bij mw.
Goby Slagt, De Draai 26, tel. 3013-
zy zal u ook de verdere inlichting-en
kunnen verstrekken.

Kantklossen - op dinsdagavond;
Handwerken - op donderdagmiddag.

• "UNICEF=:=
Er zijn de hele zomer mooie ansioht-
kaarten verkrygbaar o.a. afbeeldingen
van: clematis, appelbloesem, perzik-
bloesem, gestyleerde druiventros en
O.I. kers. Vender folkloristische af

beeldingen en afbeeldingen van (gesty
leerde) dieren-
Als u eens iets anders wilt, dan de
eeuwig gliramende roos, kora dan eens
kijken of er iets voor u by ..is.
Alle kaarten zijn per stuk verkrijgbaar.
-norraaal formaat dubbel en met enve-
loppe / 1,—;

-minikaartjes ook dubbel en met enve-
loppe f 0,'50-

En vergeet niet. U steunt er het Kinder*
fonds mee !

In meer dan 100 ontwikkelingslanden
steunt UNICEF projecten op lange termyn
die gericht zijn op o.a. voeding, scho-
ling, veilig drinkwater, gezondheid,
enz. enz.

Elk van deze landen deelt de verantwoor-

delijkheid voor deze projecten met
UNICEF. Daardoor betekent UNICEF*s hulp
aan de overheid van dat land, dat dat
land geholpen wordt zichzelf te helpen.
Kinderen zyn de belangrykste bronnen
voor de toekomst van een land.
Hun gezondheid en welzij.n gaan ons alle-
maal aan !

==VAKANTIETIPS==
In het buitenland gekochte goederen
(souvenirs, kado's en goederen voor
eigen gebruik) kunnen met vrijstelling
van belasting worden ingevoerd tot een
bedrag van f 500,--, tenminste als zy
in het vrije verkeer van Belgie en
Luxemburg zijn verkregen.

Als genoemde goederen zijn verkregen in
het vrije verkeer van de overige EEG-
landen dan geldt een vry'gesteld bedrag
van f 450,--. In alle overige gevallen
wordt dit bedrag beperkt tot f 90, — .
Voor goederen die bijvoorbeeld op lucht-
havens in een EEG-land in een zogenaamde
tax-free shop ziJn gekocht, geldt dus
een maximum van f 90, — .
Indien de waarde van een afzonderlijk
goed hoger is dan het per reiziger gel-
dende vrijstellingsbedrag zal de ver-
schuldigde belasting over de gehele
waarde worden berekend.

-0-0-0-0-0-

Het motorrijtuig waarmee de reis wordt
geraaakt kan by terugkeer in Nederland
met vrystelling van belasting worden
ingevoerd op vertoon van het originele
kentekenbewijs (een fotokopie daarvan
kan niet worden aanvaard). Voor caravans
oagagewagentjes en andere aanhangwagens
dient het registratiebewijs (of inleg-
vel/byblad by het kentekenbewijs van
let trekkende motorrijtuig), een iden- ^
titeitsbewijs of een faktuur van een
Nederlandse handelaar te worden getoond.

==BURG£RLIJKE STAND=:=:

Geboren: Ingrid d.v. L.G. Mens en
K. Kok;
Aline Klazine d.v. B. Honingh
en G.A. Pauw.

Gehuwd: Walthuis, Rudolf Huite, oud
35 jaar en Herders, Maria
Theresia, oud 30 jaar.

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek geopend:
maandag : 15-^5 - 16.30 uur

19.00"- 20.30 uur

donderdag : 19.00 - 20.30 uur

Roomeinde 3

GEZINS- EN BEJAARDENHULP

Leidster: Mw. M. de Graaf-Back,
De Erven I8, tel. I716. -
Spreekuur: iedere werkdag van
8.30 - 9.50 uur.

1e donderdag van de maand:
Netswinkel !
20.00 - 21.00 uur,
Wijkgebouw Groene Kruis.

Ons volgende nummer zal ver-
schijnen op donderdag 3 augus-
tus a.s.

SPREUK VAN DE WEEK:

Oudhollands spreekwoord:

zo het v^eer is, zo is het volk I!

De redaktie wenst een ieder een
prettige en zonnige vakantie !I


