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==AGENDA==

Dorpshuis Z*woude;uitloting oblig*
Jeugdhuis; Kerstbal
Dansschool Kniestedt;Kerstbal
Jeugdhuis; Oude-jaarsbal
Jeugdhuis; Nieuv/jaarsbal
Broeker Vrouv/encafe;v/erkgroepverg.
Jeugdhuis; Band
Jeugdhuis;film:Alleen op de wereld
Broeker Vrouwencafe;Cafe avond
Jeugdhuis;Stijldansen
Jeugdhuis; Disco
Plattelandsvrouwen;Jaarvergadering
N.C,V»B,;Mw.Mandjes jNatuurgeneesw.
NUT: Tingieten
Broeker Vrouwencafe;Koffieochtend
K.D.S.;Pri jzenavond:Jeugdhuis
Tracht;Toneeluitv. in Jeugdhuis
Jeugdhuis;Film:De gemaskerde Suiter
Broeker VrouwencaferTheraa avond

Jeugdhuis; Band
N.C.V.B,; Jaarfeest
NUT; Cabaret Joker
Jeugdhuis; Film
Plattelandsvrouwen;Homeopatie
Jeugdhuis:FilmrRasco de Beer

•=:=REKREATIEVERSNIGING: afd. BALLET==

Het kinder- en tiener ballet begint weer
na de ^erstvakantie bp donderdag 10 jan.
V/e. hopen dat de ballet-juffrouw dan weer
hersteld is. Tevens kunnen in alle groe-
pen nieuwe kinderen worden geplaatst.
Kom gerust eens kijken! Het damesballet •
start weer op 16 jan. In de "woensdagmorg-
engroep" van 10-11 uur is v/eer plaats voor
enkele dames. Voor verdere inlichtingen:
Ria Baltussen, Oosteinde 7» tel. 1703*
Tbvens wensen we alle leden en donateurs
prettige feestdagen en een spoftief I98O t(|)

==DANSSCaOOL==

Dansschool F. Kniestedt organiseert op 27
deceraber a.s. een Kerstbal in het

Ook voor introduce*s. Kaartverkoop bij de
fam. Koster, Buitenv/eeren 14, tel. 1539*

evr. A.-L'rijver-'Hoogiana, auitenwe«r-
en 17» tel. 1201

==CURSUSSEN VAN HET NUT==

Voor de cursussen "electriciteit thuis",
"volkskunstschilderen" en "boekbinden"
hebben v;e nog een aantal cursisten nodig
om te kunnen starten, Hebt U belangstel-
ling informeert U dan even bij: Mevr.W.
Nierop, Nolengouv; 23» tel. l4o6 of Mevr.
L. Swart, Nieuwland 8, tel. 1385•
Bij doorgang willen we de cursussen be-
ginnen in januari,

Degenen die al hebben gereageerd, hoeven
dit niet nogmaals te doeij*

==SCH00LRAAD==:

Hierbij delen wij U raede, dat met ingang
van heden het' secretariaat van de Gemeen-

schappelijke Schoolraad Broek in Water-
land is overgenomen door Mevr. E. Luitjes
Nieuwlsuid 16, . tel. 1335*
De functieverdeling is als volgt:

R. Glas voorzitter

S. Luitjes secretaresse
A, Drost penningmeesteresse
lE Koorneef lid

==V.V.D.==

De V.V,D..afd. Broek in Waterland, v/enst
alle inwoners van Broek, Ui.tdam en Zui-
derwoude Prettige Kerstdagen- en een voor-
spoedig 1980.

==:PEUTBRSPEBLZAAL 'T STOKPAARDJE==

In de komende maanden zijn hier nog enkele
plaatsen vrij. Opgenen bij:Zr.Grouse,
Nieuwland 22, tel. 1255• I

==HUISVUIL== 1
Het huisvuil in Zuiderwoude en Uitdam word-|

®i.v.ra. de feestdagen een dag later opge- \
haald en v;el op 28 december. '

==BlJRGELrJKE STAND==

,:Meijer, Tames Marcellis, 23 jaar,
^^fonende te Monnickendam en

Ploeger, Linda Sylvia, 22 jaar
( wonende te Broek in l/aterland.
j Overl.: Plessius, Margeretha, 84 jaar,

vied, van P. floogenhout.





==NIEUWJAARSRECEPTIE==

Het Gemeentebestuur zal op donderdag januari I98O
een Nieuwjaarsreceptie houden in Het Broeker Huis»
Van 20.00-22,00 uur is een ieder van harte welkora.

=s=GEMEENTENIEUWS=:=

Nogmaals wijzen wij op het feit, dat grofvuil de 2e maandag
van de raaand met de vuilnisraan raeegegeven dient te ivorden.
Gaat dit grofvuil met het normale huisvuil mee, dan zijn de
kosten van verwerking, omdat huisvuil verbrand moet worden
veel hoger. Grofvuil mag namelijk nog steeds gestort worden.
Ook u heeft dus een duidelijk belang bij het grofvuil, de 2e
maandag van de maand meegeven.

Wat werd in de raad van I8 december 1979 besloten?
1. De belastingtarieven werden als volgt aangepast:

-De onroerend goedbelasting verhoogd tot 7»35 en, f 9*^5
per 10 voile vierkante meter.

-De toeristenbelasting verhoogd van f OmkO naar f 0.42 per
overnachting

-De woonforensenbelasting 5 % verhoogd.
-Hondenbelasting: a. de eerste hond 78.-. b. De tweede

hond / 103.50. 0. De derde f-n volgende
hond f 130.-. d. Maximum belasting
houders en handelaren f 19^.-.

-De rioolbelasting met verhoog.
-De begrafenisrechten met 3% vehhoogd,
-De leges met 3j3% verhoogd.
-De reinigingsrechten v/erden dit jaar niet verhoogd, omdat
het service-element door het niet verstrekken van plastic-^
vuilniszakken iets beperkt is. Hier tegenover staat, dat
begin I98O een glascontainer op het parkeerterrein aan het
Nieuwland geplaatst v/ordt, terwijl overwogen wordt om com-
postcontainers, met een door een geraeentelijke subsidie
beperkte prijs te gaan verkopen.

2..Een krediet van f il.OOO,- werd ter beschikking gesteld
voor het herstel van de bestratingen van Molengouv/, Leet-
einde en Roomeinde.

3. Om een artikel 19 procedure te kunnen starten teneinde ^
bouwplannen mogelijk te maken werden voorbereidingsbeslui-
ten genomen voor de percelen: Zuiderwouderdorpsstraat 26,
Parallelweg 7, Eilandweg 27 en Havenrak 21.

Het Gemeentehuis aan de Erven zal v/orden opgeknapt.

3, De straat in het plan Wagengouw-Oost le fase zal
" Hage V/eer " gaan he ten.

==VRIJWILLIGE BRANDV/EER BROEK IN WATERLAND==:

In het kader van het 50 jarig bestaan van de Vrijwillige B
Brandweerver. "Eensgezindheid" is er een jubileumboekje
verschenen, wat o.m. de geschiedenis van de vrijwillige
brandweerver. "Eensgezindheid" in beeld en woord weergeeft.
Ook een aahtal grote en minder grote branden zult U d.m.v.
een fotoverslag in c.it boekje tegen komen,
Aangezien dit boeKje niet in Uw boekenkast geraist mag worden
heeft het bestuur oesloten een aantal van deze boekjes tegen
kostprijs van de hand te doen.
De boekjes zijn verkrijgbaar bij de SPAH-winkelier D.Posch,
Havenrak 33 en kosten f 10.— per stuk.
Haast U, want de voorraad is beperkt.

Het bestuur van de Vrijwillige
Brandv/eerver. "Eensgezindheid" •


