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ORGAAN VAN DE STICHTING JOE BROBKER GEMEENSCHAP"

- BROEICER BRQUWSELTJE3 -

Wij, rechtgeaarde Broekenaron, wij
vorrnen een schoon volk, sen propor volk,
Wij vbelen de proporheid als een levens-
"behoefte. Wij kunnen er niet buiten, ja,
wij woekeren ermede.

Wij wrijven ons raeubilair tot hot
flonkert. Cns zeil meet glanzen van glad-
heid en liefst getooid zijn met een paar
„echt mooiG kleedjes" cm ongeliikken te
vergemakke'lijken. Onze ruiten munten uit ,

kcldox'aioid Git iiiet——z-oiPg—s-taan." "
j wij steeds met een doekje gewapend pp
I waoht, cm iedere poging der voog'len cm
i de ongeroptheid onzer vensters te verst.o-
I ren, in de kiem to smoren.
i Doch onzQ zin'vopr netheid blijft niet
i beperkt tot onze woning alloen. Wij sohil-
! deren onzohekjes in frisse, liofst groo-
: ne kleuren. leder'grasspriotje tussen do
straatstenon is ens als eon doom in hot
oog. Wij hebbon dadrom een „3tratQnsch6uw'
ingesteld" om onszolf wottelijk to dwingon
elko ongei'dchtighbid to vonwijdoron, hot
wegdek af-tb soppen, om hot vorvolgens
door middol van 'Oon laagjo schoon, wit
zand, Don fris a'dhzion to vorschaffon.
Als wo ontdekkon dat buurman zijn tuintje
zo vorwaarloost, dan organiscron wij oon
wodstrijd voor vddrtuintjes, waarmedo wij
voortroffolijko rosultaton bookoh. Bord-
jos mot „VGrboden op hot gras to lopon"
in do porkjos garandoron ons Havenrak oen
verzorgdo afschoiding van dp.weg.

Ja, do proporheid is in oil's'vorankord
als oon orfgood onzor vadoron. Want, dit
allos moot raaar kindorspol zijn in vorgo-
lijking mot vroogor tijdon. Hot is ruira
hondord jaar goleden, dat Hildobrand in
zijn sohots „I)o Noord-Hollaadso Boorin"
uit de Camera Obscura, schroof over do

. Brook in Watorlandso Kloingpostig-'
hoid, dio op muilon rondsluipt en'alia,
meubolon en huisraad spaart, wrij.vondo,
pootsendo, on gladmakondo wat zij niot
zou durvon gobruiken". En is dit nog maar
oon vago aanduiding, de Fortugeso .journa

list Ramalho, dio in 1883 oon boaook aan
ons land bracht, schonkt in zijn book
,,A Holanda" klaardor wijn: „BroGk in Wa-
terland is, op zindclijkhoidsgobiod, om
zo to zoggen oon geconcontroord vloesox-
tract, gotrokkon uit hot rund, dat Hol
land hoot. Do national© dougd dor propor-
hoid wordt hior tot oon iddo fixe, oon
algcmeno waanzin. Do monsen zijn van do
boonduivol bozoton. Zij lijdon aon oon
schoonmaakwoodo, dio aan hot delirium
gron&t. Men hooft do gov/oonto thuis op
kousovoeten. to lopon om do vlooroii niot

"to- bukr^ 3on-uf-•txr bozo-crdg i-oir7~~£w1 bp ex?—
doors staan voor de huisdeuren cm te voor
komen dat er op straat wcrdt gospuwd'of
dat men er zijn pijp uitklopt, Str'aaf-'
jongens ontvangen een beloning als zij'
het stof uit de spleten tussen de- straat
stenon wegblazen en stuk voor stuk de
van de bomen gewaaide bladeren oprapen en
in de yaart werpen. Op alle wagen matten
met de aanboveling aan de voorbijgangers
om hun voeten te vegen vddr zij hot dorp-
binnenwandelen. Er was eens een compleet
oproer tegen twee vreemdelingon, die het
dorp bezoedeldon door oen kersopit op do
openbaro weg te. doponeren. In de stallen
is een ov.ervloed van sponzon aanwezig on
or blijkt zonnoklaar ^dat zolfs do intiom-
sto reinigingsmanipulatie-voor hot rund-
veo in de Brooker stallen goon mystorio-'
i s geblovon

• Wanneer wij dit lezen, vrienden, zien •
wij, dat ondanks onszelven, onze deugd
der properheid in de loop der tijden is
verwaterd. Komt vrienden! Grijpen wij•
schoffel en wiedmes, kwispeldocr en spons
Wij hebbon een taak! E.S,

ZWEMMEN -

Op 2 Juli warden door de hear J.F.
Pieters, zwemmeester, in tegonwoordigheid
van vele belangstellenden van de eerste
groep de zwemprcoven afgenomen,

Voor het SO m. rug- en 20 m. borst-
zwommon slaagden: G.M.J.Wortel, Kl.v.
Zaanen,- R.v.Zaanen, P.v.Zaanen," G.Ver-



"D. J.Wittevi'en"' "crKTVi"Waveren', 'CTdenHooy-""
en.

Voor 40 m. rug- en 40 ra. "borstzwenimen:
Gr.de Wit, R.Drost,J.Vlietstra, A.H,Lo5,
J.Vos, H.Vos, G.Verhoaf en H.Bolks.

Door de "burgemeestor werden na efloop
de diplomats met een toepasselijk woordje
uitgereikt.

- G-BSLAAGD -
Mej. Nel Sohieveen, Onderwijzeres Kweek-

school, Amsterdam. "
Hr. C.,de Oier, Veeartsonijkunde Doctoraal

20 g'ed.
Hr. Jac. Honingh, Eindaramen HBS. 5 j. B.

'V -Preek Kok, HBS B. 2e naar 3:i klas.

i - SCII00LR5ISJE -
pe fcinderenvan de O.L.School X hobbeii

hun schoolreisje wear gehad en zc hebben
het met hot weer uitstekend getrcffen.
' 3 Morgens 8 uur ward de tocht begonnen
mot 2 geriofelijko Naco-bussen, waarin de
113 kinderon on hun geioiders juist oen
plaatsje konden vindon. Via Amstordam werd
naar Hilvorsum geredon, Bij hot Raadhuis
werd uitgestapt om dit prachtlge gobouw
mot zijn schitterondo omgeving van alle
kanten te kunnon bewondoron. De reis werd
voortgezet naar Valkonvean, waar in de be-
kende speeltuin onkelo uren volop -werd ge-
noten. Do dwaaltuin word bozooht en in hot
Usolmeor word "ppotj orgobaad". Van Val-
konvoon ging het naar-do Leusderhoide on
vervolgens naar do Pj-ramido van Austerlitz
Ook word nog eon bezook gobraoht aan hot
Belgischo monument. Procios, 8 uur arri-
VGorde'het gozolschap opgowekt on voldaan
weer in Brook. De thuiakomst was niot'zo
gezollig als 't vorigo jaarrer was n.l.
goen muziek om do jougd in to halon. Nog
wordon woorden van d^k gosprokon door do
voorzittor van do Oudercommissio, de hoor •
D.Bouwos on hot Hoofd dor School.

WEDSTRIJDEN VOOR RIJT.OER OUDEN VAN DAGEN.
In „Concordia'' wordon Zatordag 1 dezor

wodstrijdon gohoudon waarvan do- opbrengst
bostemd was voor bovengonoomdo, rijtoer.

Bij do rookwedstrijd behaalde de heer
T.Poolman de le en dhr. Bolhuis de Se en
30 prijs. Bij het klaverjassen won dhr.
H, van Gog da le, C.Slegt de Se en G.Ver-
hoef de 3e prijs.

Verder waren er sjoelbakwedstrijden,
waarvoor dhr. Van de Vegte een oalce als
prijs had uitgeloofd.

Na afloop een dansje -met. muziek, waair-
aan de dames J.Bouwes en M.v.Amfners en de
heren Stookobrand en v.Ammers raodowerkten.
DQ;.heren Th.Bijl en T.Honingh, bestuursle-
"den V.V.V. hielden oontrdle op hot roken
on do ontvangsten, De heor Wilders vor-
zorgdo het klaverjassen. De netto-opbrengs
was f. 72.—.

•Allen T/erkten belangloos mee, waarvoor
hun bij dezen door de organisatoren A.
Baggorman on F.Beyer hartelijk dank wordt
gebracht.

- FLATTELANDSVl OUWEN -

_.._Pq :Bond. van Plattelandsvrouwon houdt

in de 'zbmermaanden zi"jn'mhanHGlij£s6 "Brj'
eonkomsten niot, Om echter de band niot
te doen verslappon, wordon genooglijke
bijoenkomston goorganisoord en zo werd
6 Juli eon tocht naar Schiphol ondorno-
mon, v/aaraan + 45 dames doolnamen. Mot
oon geroservoordo wagon van da NZH. werd
do reis naar Amsterdam gomaakt, w.aar men
bij hot Contraal Station onmiddollijk
kon overstappcn op do boot, dio hen naar
Schiphol zou brongon. Do tocht door do
stad, ovor do Niouwo Moor on langs hot
Bospian was oon ovonomont. Op Schiphol
word volop gonoton, Vliogtuigon daaldon
on stegon woor op, do rondloiding gaf
oon goodd indruk van cnzo grootsto vliog-
havon.

A1 mot al oen bijzondor good gosiaag-
do dag.

- BEZOEK BIJENPARK -

Allen die Zaterdag 22 Juli met het
„Nut" mede willen gaan om het bijenpark
onder Amsterdam te bezoeken, worden ver-
zocht 's nam, te lu.26 bij do tramhalte
te zijn. Naar wij vernemen is het park
bijzonder interessant.

- opbrengst anjercollecie - \
Deze heeft hier f, 90.64 opgebrachtr

waarvoor het Comity alle raedewerkenden

en gevers(geeftors) hartelijk dank zegt.

- gemeenteraad -
De raad kwam ^n,dp 30 Juni bn op 7

Juli bijeen. In de eerste vergadering^^.
werd het nieuwe lid dhr. W. Spaans, gein-
stalleerd. De Dorpsstraat te Zuiderwoude
werd ingedeeld als B-weg, -waardpor goen
te zware vrachten daarovor mogen worden
vorvoerd. De voetbalvor. "Zuiderwoude"
verkreeg f. 50,-- subsidie. De zwommoos-
ter Gvonoons. Een rijwiolbergplaats voor
do school te Brook wordt aangeschaft.
Voor de mooiste tuinen word aan do V.V.V
f.' 25',—• subsidie tpQgezegd.

In de vergadering van 7 Juli word" do
^bouw van oon waning aan do Molongouw op-
gedragen aan do fa. Valontijn en Mol to
Monnikendam on do restauratio aan do to-
ren aan De Vrios en Middondorp to Oost-
zaan.

" BURGERUJKE STi^ND -
Huw.aangiften: L.J.Slagt, £8 j,, timmer-
man on H. Snioder, 26 j.; J.Sniodor, 29
j;, plaatbewerkor en L.W.do Ruyg, 22 j.;
C.RiGtkork, 24 j„, metaaldraaior to Am
sterdam on H.v.Wiltonburg, 25 j,, lampon-f
kapponnaaister, alhier.
Gohuwd; J.P.Nieuwonhuize, 23 j., kantoor
bodionde to Edam on G.v.d.Vis, 23 j. , ma-r
chinostikstor, alhior.

PREDIKBEURTEN

Brook i.W.; geon opgaven ontvangon.
Zuidorwoudo!

16 Juli, 10 u., Ds,A.C.Chrisstoffols.
23 Juli, 10 u,, Hr. B.Elzinga, Ev.

Uitdam:

16 Juli, li u.,
23 Juli, If u.,

Ds. A. C.Chrisstoffols»
Hr. B.Elzinga, Ev.


