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Concert v.d. Rijkspo-
litiekapel (N.H.Kerk)

Jeugdhuis : Band "Two o'clock"
Tracht t Toneeluitvoering

(Dorpshuis Zuiderwoude)
Plattelahdsvrouwen: Avond over merk-

art. (Bureau Voorlich-
ting Merkartikelen)

Tracht : Toneeluitvoering
(Dorpshuis Zuiderwoude)

Jeugddienst N.H.Kerk. Ds. Buskes,
Middelstum m.moV.

Jeugdfanfare Z'woude
film ^'Big Sam"
film "Ali Baba en de

^0 rovers"
Paasmaaltijd eh film
film "Hombre"

Toneelver.Uitdam: uit-
voering (Dorpshuis
Z'woude)
film "De Prins en de

Bedelslaaf"

ds.Klapwijk: "Hoe word
je misdadiger"?

Plattelandsvrouwen: Hr. Vink:
Lezing met dia's over
Rusland

Jeugddienst N.H.Kerk; Ds.Abelsma,
Wateringen, m.m.v.
"Holy Sound"
Band "Skunk"

C.G.Hendriks over GGD

Plattelandsvrouwen: Wedgwood ser-
viezen en Noors kristal

Jeugdhuis : lezing over politiek
in het algemeen

Bejaardentocht
Jeugdhuis : Band "Howling Hurri

canes"

Plattelandsvrouwen: Voorjaarsuit-
stapje gezamenlijk
met de Vowa

==ONROER£ND GOEDBELASTING=:=:

Deze maand, is ter secretarie een begin
gemaakt met de werkzaamheden benodigd
voor het invoeren vsin de onroerend goed-
belasting in de gemeente Broek in Water-
land.

Deze belasting wordt per 1 jan. 1979 in-
gevoerd ter vervanging van de grondbe-
lasting, de straatbelasting en de per-
sonele belasting, en zal worden geheven
van eigenaren en gebruikers (huurders)
van onroerende goederen.
Als grondslag voor deze belasting is.
gekozen voor de oppervlakte. Het bedrag
van deze belasting zal dus afhankelijk
zijn van de oppervlakte van elke boiiw-
laag binnenwerks (vloer) van onroerende
goederen, waaronder 00k kelders, onder-
huizen, verdiepingen, vlieringen, schu-
ren, garages en andere bijgebouwen.
Bij. bedrijven is het van groot belang te
weten het onderscheid tussen bijv. de
oppervlakte van woonruimte, kantoor-
ruimte, opslag-, produktieruimte, boer-
derijen enz.
In verband hiermede zal, indien de in
ohS bezit zijnde gegevens niet toereik-
end zijn, in de komende tijd de door ons|
college aangewezen ambtenaar zich bij u
vervoegen om de hiervoor benodigde ge
gevens te verzamelen en waar nodig op-
meten, waarbij wij verzoeken uw mede-
werking te verlenen, waarvoor wij u bij-
voorbaat dank zeggen.

Burgemeester en wethouders van
Broek in V/aterland

==VERZILVERING VAKANTIEBONN£N==:

Op maandag 21 maart te 19»00 uur is er
gelegenheid een aantal vakantiebonnen in
te ieveren voor de paasdagen bij
P. Kooyman, De Vennen 13®



==HiL:T GRUENE KRUIS==
: Met ingang van 7 april veranderen de
: tijden van het consultatiebureau voor
: zuigelingen van 1^-16 uur in 15o30 -
: 16030 uur.

==STICHTING "MENSEN IN NOOD"==
iivenals vorige jaren houdt de Stichting
"Mensen in Nood" weer een inzameling
van goede gebruikte kleding, schoenen en
alles wat draagbaar is« ledereen die in
zijn kasten weer eens opruiming houdt
kan dit brengen op de volgende adressen
in de week van 26 maart tot 1 april
van 2 tot 9 uur.
Zuiderwoude i mevr. S. Pronk-Lof
Uitdam : mevr. Meijn-Haverhoek

==NIEUVVS VAN DE BEJAARD£NCLUB=:=
; De bazar, die op zaterdag 3 maart jdo
; heeft plaats gehad ten bate van de be—
: jaardenclub, is door de medewerking van
. zeer velen weer een groot succes geworden
; Aan een ieder di^-daar zijn steeniJje •'
: heeft toe bijgedragen "Hartelijk,dank!"
;„De prijzen van de grote verloting zijn
: inmiddels bij de winnaars bezorgd.
; Er zijn echt^r nog-wat-prijzen af te
: halen bij JoNierop, Draai 1, en wel.op
: de' volgende iiummers;
•r-Wanddec6raties (H,V/ortei) 1931-^000-1964
••'Gekleurde sprei 129 '
; Troostprijzen 43-51
: Bruine sprei "269
: Troostprijzen ^ 246-347-376-830
; Bloembak . 1275
; Troostprijzen • : 1108-1204-1247

, r .-=DANKBETUIGING== •
: Naraens de Broeker. brandweerlieden danken
; v/ij-.de heer PoEnt .voor de schilder- en
; ^i®^^adviezen die hij ons verstrekt -
: heeft tijdens-het opknappen- van onze
• brandweer-kazerne.

: . .Be Broeker Brandweer

• . ==0RANJEVERENIGING=!= .
: Vvahneer 3Q april in zicht komt, i^ er
• weer volop leven in het bestuur van de
: Oranjeyerenigingrf Evenals- yorige -^jaren
: zal de Broeker bevolking de verjaardag
; van H0M.0 Knningin Juliana we'er gezarae-
; li jk ..bslaveno We bieden u een. afwisse-
; lend programraa, waar :;.ou.d en jong :aan
: mee kan deen.,.
: Wel. is het de^ bedoeling.- dat de kinderen
• van de kleuterscholen. en; d,e-lagere school
: een gecostumeerde optoch.t -Vprmeno Deze
optocht wordt door een juryvbekeken, en.

; de leukste creatie wordt be;l.oond„ .Het
.bestuur hoopt dan 00k dat de ouders van
: de- kinderen hieraan hun medewerking
; willen verleneho In het programmaboekje
;zult u lezen, dat de opstelling van de
:kinderen weer bij het bejaardsncentrum
: is.o. Een '.vrlendelijk verzoekrvan het

bestuur: willen de ouders van de kin-
Ideren en.verdere belangstellenden zich :
: achter de gecostumeerde stoe.t.aansluiten
: iiiet er naast, zodat de jury een goed
oyerzicht van de costuums krijgt.
Bij voorbaat—onza -danko„JJopende op uw

- aller raedewerking wensen wij u een pret
I tige dag toeo
: Het comiteo

RECTIFICATIE
Het in de Gemeentegids vermelde
secretariaat van de Oranjevereniging
Zuiderwoude dient te worden gewij-
zigd in: raevr. D. Zonneveld,

Gauw 86,
Zuiderwoude

==:WIE HEEFT ER EEN VERKEERDE
BIJL MEEG£NOMEN?==

Bij de heer J.Hoekstra, de Breeck 11,
is een bijl verdwenen. Wellicht is de-
gene die (per ongeluk) het stuk gereed-
schap heeft meegenomen, eveneens zo be-
reidwillig het 00k weer terug te brengen

==COMCERT RIJKSPOLITIEKAPEL==:
Nos een herinnering aan het concert :

^van de Rijkspolitiekapel, welk op vrij-
v/orden gehoudens'in

de N^H.Kerk" teHBroek iTi-rWatreflaHdo" Zowel
de drumbahd-ais het-orkest zullen'op-"' ^
treden. Het orkest zal Ooa. ten gehore
brengep "Mendelssohn"'s""Otiverture fur.
Harnjioniemusik" en van Morrissen "Con
certo Gro.sso"o Na de. pauze Ooa. popu- •
laire v/erken van Kern .en Walters, alsmede
Trumpet Blues and Cantabile van Harry
Jameso Het concert zal worden. besloten
met "American Patrol.„ Het geheel zal
worden gepresenteerd door opperwacht-
meester. Ab Folgerts.
Een concert dat hopelijk velen zullen
willen bijwoneno

==BURGERLIJKE STAND==
Geboren: Tineke. dochter van. K.oJ.Prijs en

AoMo Vollenga.
Ondertr. :Dirk den. Hartog, -21::..ja^r eii;.,.:

Jahnetje Lof, .19 jaar^! ..
Susanna Levini Wassili, oud
84 jaar, echtgenote van
JoPoHo ter .Laare

Daniel ..Har twigsen, ech.t.genoot
van Jo Bogaard, 79 jaaro

Overl,

BIBLX.O.TIIEEK
Bibliotlieek geppend:
maandag .15"45 - 16«30 uur

19.000 - 2O0OO uur
don.derdag .; 19o30 - 20.30 uur
Robmeinde 3o' "

GEZINS- EN BEJAARDENHULP
Leidster mevr. M. de Graaf-Bach., .-
Eilandweg 1, tel. 1449
Spreekuiir iede're" werkdag van 8.30
9"30 uuro

Bloemen bestellen ??
" A r .o s a " belleno "
Gaiggouw 28, Broek in Waterland
tel. l684o Bogogo 020-731324:. -

SPREUK van de week;
Met een andermans bijltje hakken.l


