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ORX3AAN VAN DE STICHTING JDE DROEKER CaEM^NSCHAP"
Secretariaat Stichting "Dc Brockor • Rcdactieadres mededolingenblad
Geraeenschap", movr. B.Blufpand-Sinot, Mevr» A. Drijver-Hoogland,
De Draai 38, tcl, 3120-. . Buitonv/eeren 17, tel. 1201.

==AGENDA==

^"^ipr Granjevereniging
30apr Oranjevoreniging - Koninginnedag

2 - 8mei Go3.lGcte Astraafonds
2mei Spreekuur B en W
3mei Voorl. vjoningon V/agengouw-Oost, 2e fase
7mei Broeker Ruiters Kringconcours

llmei Amnesty International Schriofochtond
l4mei Gud papier
16 - 22 mei Collecte Avo^^ederland
l6mei. Plattelandsvr. Arme landen
l8mei Raadsvergadering
l8mei NCVB creatieve avond

23mei verg.vrl. PvdA, Gc.'iteindo 3G
28mei' Keuringsdionst van V/aron - Open dag
3Gmei Gnderzoek baarmoederhalskanker
31mei Gnderzoek baarmoederhalskanker

Gjun-lSjun Gollecte Ned. Rode ^ruis
lljun Gud Papier

jun"l6jun Avondvierdaagse
3un-3jul Gollecte Prins ^ernhardfonds

==:SPREEKUUR==

Het raaandelijks spreekuur van Burgemoester
en Wethouders is op 2 mei om 19,GG uur, De
Erven 2. Zitting heeft deze keer de heer
J. Honingho

==BIBLIGBUSGEN==

De dienstregeling van de bibliobussen van de
P.B.G, Noord-Kolland zal met ingang van 2
mei a^s. v/orden gewijzigd. De bibliobus korat
nu in Uitdam op vrijdag van 12^15_~_12_c
en in Zuiderwoude op
12,GG uur bij de Basisschool.

==ZGMERINV/ ISSELIMG:

Maandagavond 2 mei van 19'GO - 21,GG uur is
er gelegenheid om vacantiebonnen in to v/is-
selen bij P. Kooijman, De Vennen 13«

==BRGEKER RUITERS=:=

zaterdag 7 mei a,s» Kringconcours bij de
Broeker Ruiters o.l.v, Gar^.a Goodmaat, Bol-
mermeer la. Het begint om IG.GG uur en er
zijn wedstrijden in dressuur en springen.

==DV/ERGPAPAGAAI==

Er is een dv/ergpapagaai govangen ( groen met
rode kop) (AgaporaJ) en bij P. Ent, Kecrngouv

:=BAARMGEDERHALSKANKER==

Zoals v;ij u reeds berichtten, wordt er op
30 en il-f'ioi a,s. oen bevolkingoonderzoek
gehouden hear baarmoederhalskanker, waar-
voor vrouwen geboren in de jaren 1929 t/m
I9A9 een persoonlijke oproep zullen ont-
vangon. V/anneer u op 25 mei a.s. geen op
roep :hbt ontvangen, doch v/el voor het on-
derzoek-in aanmerking korat, gelieve u con
tact op te n.emen met de secretarie, afd.
bevolking, tel. 165I. De Gigen__bijdrage
voor deelname aan dit onderzoeic bedraagt
f 13»50,- v/olk bedrag u tor plaatse van het
ondorzock dient te voldoen. Men is niet

verplicht aan dit onderzoek deel te nemen-
doch v/ij rr,,den hot u v/el stork aan, daar
bij vroogtijdige ontdekking van deze vorm •
van kanker een behandeling die volledige
genezing geoft, zeer goed mogelijk is. Daar
er in de toekorast geen overheidssubsidie
meer wordt verstrekt, is het vrijwel zeker,
dat dit bevolkingsonderzoek voor de laatste
maal wordt gehouden.

r==V/AGENGGUV/-GGST, 2e FASE==

Gp 3 moi 1983 om 2G.30 uur zal in het Broe
ker Huis eon voorlichtingsbijeenkomst wor-
den gehouden in verband met de bouw van wo-
ningen in hot plan V/agengouv/-Oost 2e fase.
Hot is de bedoeling om 30 v/oningen te bouwei
ten zuiden van de v/oningen aan de Hage Weer
Er zijn subsidies door het Rijk in het voor-
uitzicht gesteld oin I3 premie A, 7 premie B
en IG woningwetv/oningen mogelijk te maken.
In verband mot- de la.ge rente en de flinke
subsidies is het mogelijk dab de maandlast
voor de premie A on B woningen heel redelijk
wordt, Soms goedkoper dan huur. Maast voor-
lichting omtrent financien,
chitoct en de aanneraer 00k voorlichting
geven inzake de bouw van do huizen zelf.
ledere Broeker die interesse heeft is welkoi

:=GPHALEN HUISVUIL==

In verband met Bemelvaartsdag wordt het
huisvuil niet op donderdag maar op WOENS-
DAG7~li mei opgehaald!!!!!!

gebracht, tel. 1287.Van wie is hij???




