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==AGENDA==

29dec-2l3an Expositie Broeker Huis:
Anja Roth en Baukje v.d. Hoek

Bejaardensoos Nieuwjaarsreceptie
Fanfare Z'woude Nieuwjaarsconcert
Spreekuur B en W
Gemeentebestuur Nieuwjaarsreceptie
OUD PAPIER

NCVB Gezondheidszorg
NUT Hypnose

Jaarverg.+ dia's IrianY
en w

+ Westfriese sketches

3jan
83 an
9Jan

123an
l^Jan
l83an
2^3 an
26 3an
6feb

l^feb
l8feb
23feb
28feb

Plattelandsvr,

Spreekuur b
NCVB Jaarfeest

OUD PAPIER

NUT Baantjer, schrijver
Plattelandsvr, over Cornells Jetses

==SPREEKUUR==

Het raaandelijks spreekuur van B en W is op
9 januari a.s. om 19*00 uur, De Erven 2,
Zitting heeft deze keer de heer Koppenaal*

==BIBLIOTHEEK==
Met ingang van vandaag kunnen de kinderen
die hun stem hebben uitgebracht tijdens het
Fabeltjeskrant songfestival de verrassing
afhalen in de bibliotheek. Openingstijden:
ma 15*30 - 16.30 en 19*00 - 20.30 uur
di 13*30 - 1^.00 uur
do 15*30 - 16.30 en 19*00 - 20.30 uur

Leeteinde 16

==FANFARECORPS ZUIDERWOUDE==
Nieuwjaarsconcert Zondagraorgen 8 januari a.s
om 11.00 uur geeft het Fanfarecorps "Zuider-
woude" 0.1.Vo haar dirigent de heer H. Hoo-
genberg een nieuwjaarsconcert in het dorps-
huis te Zuiderwoude. Het programme is groten
deels afgestemd op het nieuwjaersgebeuren,
in de Weense stijl dus vrolijk en feestelijk.

==BILJARTVER. DE ZOLDER==
De biljartver. De Zolder heeft een tweekamp
tegen de Gouwzee uit Monnickendam met sfeer
gespeeld. Uitslag Hi - Ri voor Broek. Een
aardige uitslag, maar de gezelligheid in het
Veerhuis en Broeker Huis waren even belang-
rijk. Alle deelnemers .nog hartelijk bedankt.
Op d,d. 21-28 en 29 jan. '89 worden de eind-
ronden ^e klasse van de Waterlandse biljart
bond in het Broeker Huis gespeeld. Aanvang:
10.00 uur 's ochtends* U kunt gerust een
kijkje komen nemen, maar stilte wordt ge-
==== wenst. =====

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

==GEMEENTENIEUVVS ==

Plaatselijke Belastingen,__belastingjaar^l988
Onlangs zijn de aanslagen Plaatseljjke Belas-
tingen voor het jaar I988 verzonden. De plaati
elijke belastingen bestaqn uit de reinigings-
rechten, de rioolbelasting en de honden belas
ting; op de aanslag worden deze apart gespe-
cificeerdo Betaling dient uitsluifend te ge-
schieden via bijgaande acceptgirokaart. Op
de achterzijde van het aanslagbiljet staat
aangegeven op welke wijze (eventueel) bezwaar
kan worden gemaakt.
Kwijtschelding van plaatselyke belastingen *8^

Het college van B&W heeft besloten om diegenei
die een positieve beschikking van de direc-
teur der Rijksbelastingen tot OGB-kwijtschel
ding over de belastingjaren I986 en/of 198?
hebben ontvangen in de gelegenheid te stellen
een verzdiek om kv/ijtschelding tot ^0% van het
belastingbedrag in te dienen. Dit verzoek
dient SCHRIFTELIJK, binnen twee maanden na
ontvangst van het aanslagbiljet, te worden
ingediend bij het college van B&W; aanvragen
na dit tijdstip worden niet meer in behande-
ling gehomen.
Onroerendgoed belastingen

Het gemeentebestuur maakt u erop attent dat
de aanslagen 0GB voor het belastingjaar I988
(wsfarschjjnlijk) eind februari I989 zullen wor
den verzonden. Bij de aanslagen,zal een bij-
sluiter worden gevoegd waarin de gewijzigde
grondslag zal worden toegelicht.

==BURGERLIJKE STAND==

geboren

Daan z.v. R.C.L. Jacobs en P. Makkinga

ondertrouwd

Jacobus Jozef Wortel en Aagje Niesje Bruijn

overladen

van Elst, Trijntje, oud 82 jaar w.v.
W. Eppenga

==VERMIST=:=

Wij missen sinds dinsdag 20-12-'88 onze
dikke cyperse kater, hij heeft een witte
buik. Omgeving Hage Weer. v.d. Blonk,

tel. 3211.

Veel heil en zegen in het nieuwe jaar




