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.==AGENDA==

Jeugdhuis Kinderdisco
Bejaardensoos BAZAR
Jeugdhuis Massada
Johannes Passion,M'dam, Grote Kerk
Tennisclub Jaarvergadering
NUT Bloeraschikken

PvdA fraktieyerg.»gemeentehuis Erven
. Plattelandsvr, "Dud" worden, oud zijn"
K. B.S, Jaarvergadehihg
VVD fraktieverg. Gosteinde 3
NUT Tohefelgroep "Sarnen" :Bet je regeer't
Volieybalver. Kledingbeurs
Jeugdhiiis Discothe'ek "Be Voorhaak"
VVB jaaryergadering, Broeker Kuis
WB 2e ^amerlid van Linschoten
Raadsvergaderihg
Jeugdhuis Anita Meyer. + disco Be Voorh
Jeugdhuis Kinderinstuif
Bridge reunie oud 1.1. Chaya
Jeugdhuis L.O.L.
Spreekuur B en W
Verg. vrl, PvdA Kagev/eer 3
NCVB Nico Scheepraaker: journalistiek
Concert ^emengd Koor + Chr. Bameskoor
Oud Papier
VVB vrouv/en: B.M.B.

Voorl,Volgermeer + Gedeput. de Boer
Oranjever. Opbouw tent
Jeugdhuis Biscotheek "Be Voorhaak"
Oranjevereniging
Granjevereniging
Oranjevereniging
'-'ranjeverenining
Plattelandsvr. Koude vleesschotels

Granjevereninging
'-'eugdhuis Xij dansen
Granjevereiiiging - Koninginnedag
Spreekuur B en W
Gud Papier
Plattelandsvr. Arrae- Landen

i^^GVB Xeatieve avond
vrl. P.v.d.A. '^osteinde 30

==PAASINWISSEL1NG== i

Zaterdagmiddag 19maart a.s. tussen 14.00 en •
I7.GG uur is er gelegenheid ora 35 Vs-kantie 1

Redactieadres raededel.ingenblad:
Mevr. A. Brijver-Hpogland,. .•

, Buitenveeren. 17,• tel. 1201.

=^=VOLLEYBALVER. SPARTA== ^

' zaterdag 26 maart om 14.00
uur in de Oude Lagere School ,Roonieinde 3«
Volleybalvereniging Sparta kampt met fi~
nanciele: problemen. Om.. deze op te' lossen :
hebben v/i.j besD.oten een kledingbeurs te ..
organiseren. U kunt zelf kleding verko-.
pen, de opbrengst is voor u zelf en u be-
taald Sparta f 23-— staangeld. U kunt
ook no-g bruikbare kleding aan ons afstaan^
die wij dan ten eig-en bate. zullen verko-
peh. Afgeven. van kleding of informatie
bij: Joke Barendse, tel. 1637; Joke \ik>g--
num, 3028; Mayke Tensen,-1438; Elsa Bos,
1423.

==PLATTELANBS VRGUWEN==

Bonderdag 24 maart a.s. in de Gereform.^erk
te Monnickendam een themamiddag over "Oud
v/orden, oud zijn". Aanvang: I3.3O uur

==ILJL1=="
Belangstelling voor sen bloemschikavond?
Komt u dan dinsdag 22 maart""aTs7"naar"'het
Broeker Huis. Aanvang: 20.00 uur-. Marie
Lust geeft u dan de nodige praktische tips.
Zelf meenemenrbloemen, groen takjes, vaas.
of vaasje, pot of bak. Gase aanv;ezig. Kos-
ten zijn afhankelijk van het aantal deel-
nemers. Opgave bij: mevr, V/.Nierop, Molen-
gouw 23, tel. l4o6,

Vrijdag 23 maart a.s. om 20.13 uur in het
Jeugdhuis "Be VoorhacikU brengt de toneel-
groep "Saraen" het toneelstuk "Betje re-
geert". Entree: leden 2'kaarten gratis,
niet leden f 3.— P«p.

==BIBLIOTHEEK=:=

Met ingang van hedon zijn. er weer 100
nieuv/e titels toegevoegd aan het boeken-
bestand van de bibliotheek. Komt u eens

kijken of er ook wat van uv/ gading bij is.
Be openingstijden zijn als volgt: Maandag
i3.3O-l6.3O en 19.00-20.30 u. Binsdag van
13.30-14,00. Bonderdag 13^30-16.30 en van
19.00-20,30 uur. Adres: Broeker Huis,
Leeteinde I6, achterom.

zegels inyfce leveren. P. Kooymans, Vennen 13i





==VAN DE GEMEENTE==

Het buro voor rechtshulp wijst er op dat
het afschaffen van de aanspraak op een bij-
standsuitkering van 16 en 17 jarigen werk-
loze jongeren in strijd is met"'de"'wet. Zon-
der hier nu diaper op de achtergronden in
te gaan, v/ordt deze categorie jongeren aan-
geraden in ieder geval een aanvraagformu-
lier in te dienen als zij denken voor een
uitkering in aanmerking te komen. Er is dan
de mogelijkheid in beroep te gaan.

:=PASPOORTEN==

Sinds kort bestaat er een jeugdpaspoort voor
inwoners beneden de l6 jaarT Het geeft de~
zelfde rechten en plichten als een normaal
paspoort en is ook 5 jaar geldig. Dit jougd
paspoort is echter tv/intig gulden goedkoperl

Sen normaal paspoort voor l6 jaar en ouder
kost momenteel f 63.90. Een toeristenkaart
f 35'^0 en voor minderjarigen f 26.90, Voor
een aan te brengon v/ijziging in paspoort
betaalt u f 7»20.
Een paspoort is gedurende vijf jaar geldig

^^^oor alle landen, daarna kunt u uw paspoort
-enmaal verlengen. Dit moet dan wel gebeu-
ren binnen zes jaar na de datum van afgifte
Wanneer een paspoort verlopen is blijft het
nog geldig voor vakantiebezooken in i^elgie,
Luxemburg, Frankrijk, West-Duitsland, Grie-
kenland, Zv/itserland, Italic, Monaco, *^os-
tenrijk en San Marino.
Een toeristenkaart is slechts geldig voor
2 jaar voor de navolgende landen: Andorra,
Belgie, West-Duitsland, Denemarken, Epan-
krijk, Griekenland, Groot-Brittanie, Noord-
lerland, Italic, Lichtenstein, Luxemburg,
Monaco, Noorv/egen, Costenrijk, San Marino,
Spanje, Turkije, Zv/eden en Zwitserland.
V/acht niet te lang met aanvragen van een
nieuw paspoort« Tegen vakantietijd komen er
veel aanvragen binnen en zult u langer dan
normaal op een nieuv; paspoort moeten v/achten

eem steeds uw oude paspoort of toeristen
kaart mee en ingeval van vernieuv/ing 2 pas-
foto's (zwart-v/it),
Minderja.rigen hebben voor afgifte van een
paspoort of toeristenkaart altijd toestem-
ming nodig van hen, die het ouderlijk ge-
zag uitoefenen.

==BRIEF GEZAMENLIJKS HAADSFRACTIES=:

Geacht college,
Gezamenlijk richten v/ij ons tot u naar aan-
leiding van berichtgeving in de N.N.C. van
23 februari j.l. inzake het onderzoek naar
de aanwezigheid van scha.delijke afvalstoffen
in het slib, dat gestort is op het onbo-
bouwde deel van het uitbreidingsplan "V/a-
gengouw-Cost-Eerste fase". Deze bericht
geving heeft onze aandacht opnieuv; bij doze
aangelegenheid bepaa.ld en onze vercntrus
ting opnieuw aangewakkerd. V/ij zijii van me-
ning dat het ons recht en onze plicht is,
om als leden van de gemeenteraad, c.q. als
collectief, goed en tijdig geinformeerd te
zijn over deze aangelegenheid. Het zou der-
halve niet juist ^ijn als wij onze opinie en
standpunten in deze slechts vormen op basis
van een krantenartikel,

Dienaangaande het verzoek ons spoedig van
adequate informatie te voorzien. De bij-
gaande vragen en opmerkingen diene u te
zien als een anticipatie op een gedachten-
wisseling tussen U en ons en uitgangspunt
voor Uw berichtgeving naar ons toe.
1. Kunt u ons meer informatie en details
verschaffen dan die welke wij uit de N.N.C.
konden vernemen.

2. Kunt U ons inzage verschaffen in het dee
betreffonde rapport.
3. Is hot slib voornamelijk afkomstig uit
de Broeker Vaart en het Veenderijkanaal of
is er ook slib afkomstig uit het Havenrak.
k. Bent U voorriemens het bouwbedrijf V/ilma
te vragen de kandidaat-bev;oners inlichtin-
gen te verschaffen over de ontstane situ-
atie.

3. V/elke maatrogelen bent u voornemens te
nemen teneinde dit probleem van bodemver-
ontroiniging op te lessen.
6. Zijn de opvattingen van de voorzitter
van het College dat "Bebouv/ing geen bezwaar
is", gefundeerd door het betreffende onder
zoek of betreft het hier eon interpretatie
van het onderzoek. Indien dit larstste het
geval is, is deze chnterpretatie dan een
persoonlijke of gebaseerd op het rapport.
7. Is de schadelijkheid van de stoffen
slechts te raeten uit de omstandigheid dat
iemand er bepaalde hoeveelheden zonder ri-
sico van kan eten, of zijn er ook andere
aspecten verbonden aan het feit dat gechlo-
reerde koolv/aterstoffen en zware metalen
zijn aangetroffen. Welke risico's zijn er
verbonden aan hot bouv/en op deze gron'd,
8. Bent u voornemens aan ce dringen, c.q.
zelf daartoe opdracht te geven, tot het
instellen van een onderzoek naar het slib
in de naast het bouv/perceel gelegen sloot.
9. Bent u eveneens voornemens aan te dring
en op onderzoek naar de aanwezigheid van
dioxine op het bouwterrein en in de sloot.
10. Bent u het met ons eens dat het juist
in onze gemeonte niet slechts een geval
van verontreiniging betreft maar ook een
nieuwe psychische druk op de bevolking.

Hopende spoedig van u te vernemen, ver-
blijft hoogachtend drs. R,H-.-Kingma,
fractievoorzitter van de E^rtij van de Ar-
beid, mede namens de fracties van Algemeen
Belang, C.D.A. en V.V.D.


