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BROEKER GEMEEN5CHAP
orgaan van de stichting „de droeker gemeenschap'

: lONICERBESTRUDING -
: Volon van ons hebben in hun naaste om-
igoving of wel in hun verdero familie por-
isonon gekend; die aan kanker zijn gestor-
ivon. In ons kleine Nedorland gaan jaar-
jlijks 12000 raensen aan deze vreselijke
iziekte ten grondo, tenwijl er eveneens
jjaarlijks 18000 h 19000 gevallen van kan-
!ker en andc^re kwaadaardige gezwellen wor-
;den vastgestftld. Be modisohe wetensohap
imoet in staat g-:>steld wordeii zich kraoh-
•tig te weer te stellen tegen deze geesel
; —WTslke de-laatste- 'jarGii 'veBl
iraeer yfxi zich, doet sproken. Voor deze be-
ivrijding zijn in de direote toekomst gro-
ito bedragen nodig, voor uitbreidlng van
:verpleegruimto, voor inrichting van labo-
iratoria, voor vernieuwing on uitbrolding
ivan apparatuur, voor opleiding van spe-
;"cialisten onz. onz. Dat hiervoor ontzet-
: tend veel geld nodig ia behoeven wij U
: niet .te vortellen. Het gaat hier niet om
• enkele honderdduizenden guidons, er zul-
; len millio&nen nodig 153^. Het grote pu-
; biiok v^eet dit ook tordege: De Haak-in
: actie door de heer Bodegraven met de N,C,
:R.V. op touw gozet, had nooit zulk sen
: ontzagwekkend suooes kunnon hebben indion
niet iodereen zich gedrongen had gevoeld
moe te werkon, De vsreniging Koningin
Wilhel'mina Fonds hoeft zich tot taak ge~
stold golden bijeon te brongen. Dit doel
kan natuurlijk alleen bereikt worden in
dion het gohelo v.olk daaraan zijn steun

I verleent door b.v. lid to worden van die
: veroniging of (en) bij te dragon aan de
• jaarlijkse collecto, wolke te Broek in
; Waterland wordt gehouden in de laatste
; wsnk "fan Augustus a.s. Het Nedorlandse
: vol!" hoeft de strijd togen iodere ziekte
: ste^s mo't hardnekkigheid in suoces ge-

voerd. Het resultaat is, dat Nedsrland
het laagste sterftecijfer ter wereld
heeft; dit sterftecijfer wordt dan door
kanker nog zeer ongunstig beinvloed:

van alle sterfgevallen is door kanker
veroorzaakt, Ook in de strijd hiortegen
raag en zal hot Nedorlandse volk zich
niet onbetuigd laten. Wij vragon dringen(
Uw aandaoht voor de a.s. collect©. U
kunt U tevens als lid opgoven (minimum
coutributio f, 2,50 por jaar) bij sen
dor leden van het Voorlopig Gomitd
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" OFBNING leONSIBaWDBL -
Zaterdag 18 dezer werd in hot goheel

gerestaureerdo pand op het Havonrak waar*
in voorheen dhr. Oly woonde, on ook ean
bakkorij in geweest is, do kunsthandel
van dhr. Bruigom geopond. Het Gemoente-
bestuur en andere personen waren uitga-
nodigd bij do opening tegenwoordig te
zijn. Hot pand heeft eon grondige verbe-
toring ondergaan en is goheel in oude
stijl opgoknapt. Het is voor de kom van
Brook eon grote aanwinst. Een ©Teneens
in oude stijl uitgevoerd bord goeft aan
dat er een ktmsthandol is govostigd. De
heer Bruigom heeft bij do opening all©
aanwezigen wolkom gohoten on eon on an-
der omtrent do verbouwing msdogedoald.
De burgemesstor braoht hulde aan het
initiatief van do eigenaar, zeido zeer
verheugd to zijn dat ons mooio dorp woor
mot zo'n good gerostaureerd pand was ver*
rijkt en wenste Veel suocos in do zaak.

" 2WM£EN "
Zondag 19 Aug. word voor de 2o maal

in dit soizoen golegenhoid gogeven te
tonen dat men do zwemkunst voldoonde

monster is en daardoor in hot bezit van

oen door de gemoonte boschikbaar gostold
zwemdiploma te komon. Hot diploma voor
20 m. rugzwemmon werd bshaald doors



Anna A. de Haan (Landsmeer) jBorond S.Bog-
gQrmaHjG-orard Kouwenoord,Trijntje Roetraan^
Klaas van Vean,Antj0 P. Boschm^,Sjoond
BrevdjLona M.Bounder,Klaas C.van Waveren,
Jan de RuygjAnneke H.WiedemeyerjHendrik
TrompjNel G-roon (Landsraeer) ,Johanna C. van
Dalnn,Herman H.Ostmann,Jacob Stolk.

Voor 40 m. borst-* en 40. m. rugzwemmen
slaagden: Mevr;A.Leegwatnr-Ho-oyberg,Corn.
Leegwater,Corn.Blakborn,Ari s Br©vd,Oret a
R.van Zaan0n,G©rrit d© Gier,Anne van Zaa-
n0njMarg.Hoogorhout-(Sluisja Amsterdam),
Woutor liJvors,Christ.G-.Bakk8r,Jaooba E. de
Reus. Met oen opwekkend woord worden door
de Bnrgemeestor de diploma's uitgereikt,
waarbij hij tevens da zwdmmeester dank
bracht voor de gegeven lessen. Van de ou-
ders kreeg de heer Pieters een goschenk,
terwijl hij zelf Anneke Wiodomeyor, die
als jongste (6'jaar) slaagde, bloemen gaf,

Hiettegcnstaande hot regenachtig wear
was, was or toch aardig belangstolling.

- WIE WIL BOUWEN ?

Hoowel Burgemoester en Wothouders voor-
nemons zijn bm do Gemeenteraad voor te
stellen tot de bouw van een blokje wonin-
gen over te gaan, bestaat er wellioht ook
voor particulieren mogelijkheid cm te bou-
wen. Een en ander hangt af van het bouw-
volume dat do goraeente alsnog toegewezon
zal krijgen, Dat bouwen door partioulioren
kandan geschieden met een Rijksbijdrago
in eens (Premierogeling 1950), Zij die
da*sr~'weX voor voelon worden verzocht daar-
over eens op hot Gemoentehuis te komen
spreken. Met oog op hot te verkrijgen
bouwvolume is spoed ovenwel zeor gewenst,

Ingezetenen van deze gemeente zullen
boven anderen voorrang hebben.

- ON.ZE MOEDERCURSUS -

Eindelijk is hot dan zo ver dat we on-
ze Moedercursus lauinen boginnen on wol op
Woensdag 5 Sept. a.s. om 7 uur. De plaats
van vergaderen is in het zaaltje van on-
zo zuigeling vereniging (in 't oudo Wees--
luis). Moohten er nog dames zijn die zioh
niet opgaven en toch graag de cursus vol-
gen willen, laten die dan 's avonds ook
coraen en zich dsn nog even opgevon. Dus
dames tot de eerste cursusavond. Vriendo-
lijke groeten Zr. Jonker.

- GELD VOOR VraNINGBOUW -
Ten V rvolgo op d mededelingen in ons

vorig blaadje kunnen wij thans melden dat
door euige inwoners reeds aanbiedingen
zijn gedaan om aan de gemeente voor de
bouw van woningcn geldcn te lenon. Meer-
dere gegadigden kunnen zich daarvoor nog
acinmelden. Uiteraard worden de ter leon
verstrekte bedragen ook afgelost. Over de
wijze van aflossing enz. kan men bij de
JurgemBoster op het Gemeentohuis inlich-
tlngen krijgen. Zij die aan voor deze wo-
ningbouw aan de gemeente nog golden wensen
-0 lenon worden verzocht daarvan thans
spdbdig opgave to docn. Die zioh roods

aanmelden ontvangen to zijner tijd aaderd I"
raadedelingen. ••

- PLUIMVEE EN KONIJNEW -
De Pluimves- on konijnenhoudersver.

„Broek in Waterland" hield Zatordag 18
Aug. jong-dieren dag. Konrmeoster do
Joh. Broekhuis uit Leiden. Ingaschrevon
waren 74 nummers; de kourmeoster was vol
lof ovor de ingezonden dirron, vooral in
de Wenors. De hoofdprijzen warden behaald
door P. Roos met de mooiste Woner ram Wit
P. Korstanje met Bruin Rex Voedster, J.v.
Heemert met Pranse Hangoor Bont Ram.

Vorvolgens de verdare bekroningen:
Reuzen Wit:

- 5.zg - ggP. Snieder le. zg - 2e. zg
Konijn gri.is; zg - gg - gg en g
Frsnse Hangoren Bpnt:
J.v.Heemort le. zg-lo. zg-gg-gg-g-g
Jvv.HQemert Wit gg
C.v.Boord Bont lo.zg-le.zg-g en g
Groot Chinchilla's:

T., Hooyor: gg en P. Korstanje g
Groot Zilver: '
H.Tuin gg - le.. g - g
Wenors Wit:

P. Roos zgg - zg - le.g -
Weners Blauw:

- g -

- g

T. Hooyer le.zg-2e.zg-zg-gg-zg-zg-zg-gg-
-gg-g*-g en g

Weners Zwart:
H. Siebel
Havana's:

zg - g en g

H. - Siobel" -g • -
Black and Tan Zwart;

zg on ggL.P. Heyblom
Rex Havana's;
P. Korstanje
Rex Wit:

zzg - zg gg - g

W. Ploeger zg
Rex sad:
W. Ploeger zg
Rex Marten

zgW. Ploeger
Klein Zilvcrs:

J. V. Heemert gg gg -
Hollanders Driekleur:
D.M. Nooy zg - gg r- g - le.zg

- 2g ^ g

- KAMPEREN (V.V.V.^NIEUVfS) -
De aandacht wordt or op gevestigd, dat

het ook op het gemeente kampeortorrein
niot gooorloofd is om te kamporen zondor
sohriftelijke vergunning van hot gomoente
bestuur. Indion kampeerders dan ook naar
hot kampoerterrein vragan doet men good
hen oerst naar het gemeentehuis te verwij-
zen. Er wordt voor het kampearterroin dit
jaar al veol gebruik gemaakt.

- BURGERLIJKE stand -
Geboren; Grietje Jacobs Cornelia, doch1?ffl>

van L. Broorder en H, van Geamen.
Gehuwd: P. Honingh, 26 j., agont van po-

iitie te Amsterdam, en M.C. Kleyn,.28 j
alhier.

Overleden; Garritje Mulder,76 j., wed.van
K.Wit.
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