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ORX3AAN VAN DE STICHTING «DE DROEKER GEMEENSCHAP'

Secrctariaat stichting "De Broeker
Geraeonschap", raevr. B, Blufpand-Sinot,
Do Draai 38, tol. 3120^

lojun
10jun
lOjun
11 jun
12jun
l8jun
19jun
19 jun
2^ jun
26 jun
30 jun

6aug
l^aug

= =AGENDA=:=:

Alg. ^Gdenvcrgadering "Cud Brook"
Film "Leven met de belt"

Verg^Beg^Comm^Beschermd Dorpsgez,
*^eiLgdhuis Kindordisco
Jeugdhuis: Video discotheek L.O^JL^
Jeugdhuist Kaartavond k
Cud Brook: Excursie naar Hoorn
Jeugdhuis: Bintangs
P.v.d.A,; iVaktiecomm.Broeker Huis
Jeugdhuis:Discotheek "Do Voorhaak"
Jeugd doet Loven,openlucht conc.Uitdl
t/m 15aug Brookor Feestv/ook '
Cud hollandse markt

==:VERSCHIJNIMGSDATA==
In vorband mot do vakantio en hot teruglo*-
pen van copio in deze tjjd van het jaar vor
s^ijnt het mededolingonblad van de Broeke]
^^^^Donschap op de volgonde data: 8 juli -
5 aug, en daaxna weor om do 1^ dagon. Do
copie dient zondagavond voor de verschij-
ningsdatum ingolevord te zijn.

==OHDBRZOEK DRINKV/ATER=:=
Uitgobreide analyse van drinkwatcrmonsters
welko zijn gotapt op 3"»5»1982 nadat het
water eon nacht had stilgostaan in de lei-
ding en nadat het water was doorgestroomd
hebben aangotoond dat het water als onver'-
dacht en betrouwbaar drinkwater kan worden
gekenmerkt. De tappunton waron aan de Galg
gouw, V/agongouw, Hageweer, Molengouv/ en
de V/oudv;eeron«

==GASAANSLUITNG==

a.s. maandag 1^ juni zal in Zuidorwoudo
met gasaansluiting worden begonnen.
1^ juni-25juni Zuidorwouderdorpsstraat van
het Dijkeinde tot do Schoolbrug.
28 juni-l6 juli het Dijkeinde, In boide go
vallen kan het verkeer passeron,
Na de bouwvak 9 aug, wordt or gewerkt aan
de Zuiderv/oudordorpsstraat, van do School
brug naar de Gouw, U dient er dan rokening
mee te houden dat u om zal moeton rijden.
Ook wordt er na de bouv/vak begonnen aan

Redactio adros mededolingonblad:
Mevr, A, Drijvor-Hoogland,
Buitenweeren 17, tel. 1201,

de Aandaramergouv/ en de Gouv/,
De huisaonsluitingen volgen dan raedio
augustus en zullen duren tot ongeveor
half September, In do laatste 2 gevallen
zal het vorkoor kunnen passeren.

==LEVEN MET DE BELT=:=

Door technischo moeilijkhoden is do film
"Levon met de belt" afgelopen maandag
3 juni niot vortoond, Donderdag 10 juni
a^s, om 20.13 uur in do Voorhaak wagon wo
een niouwe poging. Do film is van het
Arastordamse Stadsjojirnaal, regie Rosemarie
Blank en gaat over Broekers die levon
met de bolt,

=:=KV/IJTGSRAAKT=:=

Vorigo week hoeft iemand Rob Moyn zijn
crossfiots raeegenomen, V/ie v;eot hier iets
van? Noomt u ovon contact op mot G,Hoyn,
tel. 1297.

==BIBLIOTHEEK==' '
In de zomervakantio - 12 juli tot I6 aug.-
vervalt do middaguitlening. Do bibliotheek
is dan alleen maandag en donderdag van
19#00 - 20.30 uur geopend.
Met ingang van 10 juni willon wo het aan-
vragen van bookon zovoel mogolijk bepor-
kdh, Alleon als u ocht verlogen zit, we-
gens studie b.v;, blijft het aanvragen van
boeken mogelijk.

==OPPASCEHTRALE==

Belt u naar raovr, C.Kruidenior
Molengouv/ bij ^8, tol, I636

voor oen opgas.

le donderdag van de maand
wetswinkol !

20,00 - 21.00 uur

V/ijkgcbouv/ Groono Kruis

oponingstijden gomoontesocrotario
dagelijks van 9«»00 tot 12,00 uur
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