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ORX3AAN VAN DE STICHTING BROBKER GEMEENSCHAP*

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", mevr. B. Blufpand-Sinot,
De Draai 38, tel. 3120

• ==:AGENDA==

Z'an Kunstuitleen

22Jun Fanfare Zuiderwoude openluchtconcert
26jun Rode Kruis bloedgeven
30jun Broeker Huis: Rosita Taraara

23 ul Sp.reekuur B en W
^jul VVD fraktie Gerneentehuis 20.30 uur
7oul Oud papier
93^1 Raadsvergadering
4t/ml2aug Broeker Feestweek
4aug Disco L.O.L. in' J'eugdhuis
6aug Spreekuur B en W

==VERSCHIJNINGSDATA==
In verband met de vakantieti3*d komt de Broe
ker Gemeenschap op de volgende data uit:
19 3uli,l6augustus en daarna weer om de
l4 dagen.

== SPREEKUUR==:
Hf'*^maandeli3*ks spreekuur van B en Wis op
2 juli a.s. om 19*00 uur, De Erven 2, Zit-
ting heeft deze keer de heer Krijgsman.

==OUD PAPIER==

Zaterdag 7 juli wordt er weer OUD PAPIER op-
gehaald door de o.l.s. Ora 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
ti3'dig buiten zetten? Ook vodden worden raee-
genoraen. Bi3' voorbaat dank.

=:=:BRIDGEDRIVE==

ledere vrijdagavond t/m 3 augustus wordt in
het Broeker Huis een bridgedrive georgani-
seerd. Aanvang 19*^3 uur. Inschrijven bij
Ren6 Spaan, tel. 131^*

==VOEL JE BLIJ==

een luchtige liedjesshow bij kaarslicht van
ROSITA TAMARA (Bootz) begeleid door het
laatst bekende "Blauwe Maandag" KRO-duo
John Englisch + Mariet Bonger op het binnen-
plaatsje van het Broeker Huis op zaterdag
30 juni om 20.30 uur.
Op vrijdag 6 juli om 20.30 uur, Suikerhof,
Prinsengracht 38I, Amsterdam.

Redactie adres mededelingenblad:
Mevr. A. Drijver-Hoogland
Buitenweeren I7, tel. 1201.

+--{-tfa±FANFARE "ZUIDERWOUDE"

We kunnen bijna van een traditie spreken,
als we het hebben over een openluchtconcert,
Misschien v/eet u het nog wel dat we op de
dekschuiten speelden op het Havenrak in
Broek. Dit jaar, 22 juni a.s., geven we een
concert in het dorpje Uitdam. U kunt ons
beluisteren bij het caf§ "De Scheepskameel"
Zal het v/eer het niet toela.ten om buiten te

spelen, dan spelen we voor u in de loods
van G. Honingh, Zeedijk 1. Het concert be-
gint om 20.00 uur. We hopen velen van u
daar te ontmoeten! Tot ziens bij het conrj ..
cert!

==:VAKANTIEREGELING 198Vl983^=- '
Herfstvakantie 13 okt t/jn 19 okt

2k dec- t/m k jan
18,feb t/ra 22 feb

3 apr t/ra 12 apr
30 apr

3 niei
16 mei t/m I7 mei
27 niei

8 jul t/m 16 aug

Kerstvakantie
Krokusvakantie

Paasvakantie

Koninginnedag
Bevrij dingsdag
Heraelvaartsdag
P i nks t e rvakantie
Zomervakantie

==ONDERZOEK DRINKWATER==:

Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord Holland heeft op 28 maart j.l. weder-
om drinkwater monsters genomen. Op 3 ver-
schillende plaatsen, t.w. aan Molengouw,
Wagengouw, Woudweeren,Galggouw en Hageweer,
zijn monsters genomen. Geconstateerd is dat
wederom de concentraties aan gechloreerde
organische verbindingen op de bemonsterde
drinkwater punten, na stilstand en na door-
stroraing van het drinkwater, niet afweken
van die, welke vanaf het porapstatioh in het
reine aanwezig waren.

==WONINGRUIL==

Aangeboden 2 kamerwoning. Gevraagd: 3 ka-
merwoning + f 3OO.— hunr , liefst
Dr. Bakkerstraat of omgeving. Te bevragen
bij mevr. R. van Gog, Hageweer .4^.

==WEGGELOPEN==

Op + 12 juni is een helemaal zwarte kater
van 1 jaar oud weggelopen. Als iemand hem
heeft gevonden, dood of levend, graag
contact opnemen met C. Lof, tel. 1309*




