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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN aTICHTING DROEKER GEMEENSCRAP"

— TERUG3LIK OP HET OHANJSPEBST. ~ u wij toch aan het oritiseren zijn (met de
este bedoelingen overigens)nog ditshet was
en regiefout van de voorz.om na afloop niet
erst het gezelsohap te bedanken en gelegeh
eid te geven van het podium te gaan.Pe om-
elzing van de twee cabaretieres gunden wij
em' graagivhj weten^dat hij met zijn medebe-
tuursleden ontzettend veel.werk heeft ver-
et.Het bal na de voorstelling verliep in
en zeer prettige sfeer.Pe toch redelijk grp
e dansvloer was op -sommige ogenblikken
ooh nog te kleini A1 met al,een goed ge-
laagde dagj?/aarvoor onze hulde aan alien,
le hiervoor gezwoegd hebben.

lei; zit er weer op.Pe garage is weer terug-
gekeerd in de siiaat van nnchtere v/erkplasbs

a "bestuursleden en verdere medewerkenden
an de Oranjevereniging zyn hun moeheidwel

weer kwyt(alleen de penningmeester loopt
aog met een ietwat zorgelijk gezicht rond)

het leven van alledag heeft zijn plaats
er ingenomen.V/ij menen te mogen zeggen^

at het Oranjefeest goed geslaagd is.Poor
minder prettige weersomstandigheden

eft alias zich "binnenshuis" afgespeeld.
lukkigjdat deze uitwykmogelijkheid bestaat
geloven,dat het zelfs bepaalde voorde-

n biedt om de kinderen volksspelen in de
"rageAe 'hbuden.Br~heerste een gezelligey
pgewekte sfeef en men had een goed over-
cht over het geheel.De kinderzang klonk

deze ruimte bepaald verrassend goed.
de dank zy de uitstekende begeleiding
or het Lanos-orkest was dit,naar onze
aak,een van de hoogtepunten van de dag.

let programma van de volksspelen was enig-
ns overladen.Men zal er goed aan doen in
n vervolge hiervoor een tijdschema op te
tten en dan het aantal deelnemers per
el te beperken. Pe belangstelling voor
avondvoorstelling was zeer bevredigend,
aanmerking genomen^dat overal in de om-

ving iets te doen was(zulks in tegenstel-
.ing met de 5© mei).Getuige het applaus en
let gefluit in de zaal viel het cabaretge—

Ischap van de Gebr.van Engelen bij de
ergrote meerderheid van het publiek zeer

de sraaak.Er waren enkele hoogtepunten
het programmaiwy denken b.v.aan de knap

>e snel—rymelarij j waarby enige van de opge
ven onderwerpen als een boemerang terug-
oegen.Het lied van het oude pierement
s 00k zeer goed gevonden.Het op ens dorp
gestemde versje laten wij hieronder vol-
n.Pe tekst ervan kwam des.nachts om vier

r in onze handen dank zy een speurtocht
ar mogelyk achtergelaten voorwerpenjal-
en het refrein konden wy niet meer ach-
rhalen.Wy zouden niet eerlyk zyn^als wij
et als onze mening uitspraken,dat er
oh ook wel uitsohieters naar beneden wa-<

n.Over het algemeen werd van een-vry
ove taal gebruik gemaakt en ook werd er
ts te veel op het primitieve gespecuHeerc

Red.

In het hartje van Noord-Holland
ligt 'n dierbaar plekje grond.
V/aar ik altijd van blijf houden
Omdat daar m'n v/iegske stond.
V/aar ik speelde met m'n vriendjes
en naar schooltoe ben gegaan
da's m'n dorp in 't kikkerlandje
Waarvoor steeds m'n hart blijft slaan.
Ik zing m'n liedje sleohts voor jou
Omdat ik zoveel van je hou i

Nergehs is het toch zo ^proper
als in Broek in V/aterland.

Nergens zie je vuile straten
en vroeger strooide men er zand.
Broek trekt zoveel Buitenlanders

vaak in e.indeloze rij
En dan gaan wij toch zo trots op
Onze oud-kaasmakerij.
V/e zeggen dan,die kaas die- smaakt
die in dit zaakje wordt gemaakt.

Niemand kent hier grote zorgen
Zijn zo met elkaar bevriend.
Omdat de Broek in Waterlander

iiltyd ruim zijn kost verdiend.
Nooit geen zorgen voor de toekomst
Voelen ons op ons gemak
7/ant het Goud van Neeltje Pater
zit nog steeds in 't Havenrak.
Pus krijgen wij niets meer betaald
Pan wordt Het Goud er uitgehaald.

NUTSBIBLIOTHBEK BROEK IM WATERLMP.

Vanaf woensdag 13 Qiei a.s. is de biblio-
theek geopend van 7-8 n.m.



— IrTENTIFG TEGELT KIIOERVERLAI'.MIITGo —
De na-inen"ting tegen kinderverlamrning van
kiinderenjdie om de een of andere redennle'
aan de entingen van dit jaar heb"ben deel-
genomenjzal plaats hebben op 21 raei a.s.
Op diezelfde datum zullen ook de kinderen
geboren in I95O en 195l(die al 2 x zyn in
geent)jhun 3e injectie krijgen.
In Broeks Broekerhuis om 10.30 uur.
In Zuiderwoudej O.L.School ora I.30 uur.
In Uitdams O.L.School om 2.30 uur.

Co den Hartoog.

BE EmiBLOEMCOLLECTEo

Bovengenoemde collecte heeft opgebraoht in
Broek in Waterland f 278,809in Zuiderwoude
f 82.509 in Uitdam / 11.10|in totaal derha!
ve / 372.40.Een mooi resultaatjhet comite
wenst alle gevers en oollectanten langs de
ze weg hartelijk te danken.

Ii0ia:^GIN WILHELLiTFA FOKBS.
In de loop van dit Jaar zal het Koningin
vVilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding
jien jaar bestaan.In deze tien jaren is
door uiterst zorgvuldige besteding van de
ingezamelde gelden veel tot stand gekomen
Jet met deze middelen opgebouwde netwerk

van kankercentra heeft de strijd over een •
breed front raogelijk gemaakt. Centra zijn op
gericht te AmsterdarajGroningen^LeidenjU-
:reclit jNijme gen 5Leeuwarden j Eindhoven 9Maas-
irichtjMiddelburgjDeventer en TilburgoHet

wetenschappelijk onderzoek kon diepgaand
worden voortgezet en uitgebreidjvoorname-
-ijk in het Antoni van Leeuwenhoekhuis te

Amsterdam en het Radio Therapeutisch Ihsti
:uut te Rotterdam.Be centrals kankerregi-
stratie heeft regelmatig plaats.Tal van.
costbare apparaten werden aangeschaft en
diverse onderzoekingen op het gebied der
icankerbestrijding gesteund. Be kankerbestri
ding is een zaak van het partioulier ini~
tiatief en zal, uiteindelijk de overwihning
op deze'ziekte financieel mogelijk moeten
maken.Baarom is het de plicht van een ieder
dit streven naar vermogen te steunen.Baar
een vaste bron van inkomsten de meest vei

•ige basis yoor het werk Vormt9doet het
Coningin 'Jilhelmina,Fonds een beroep op
alle landgenoten lid van de vereniging te
worden.Ben dezer dagen zal men U ook in
Iroek in Waterland met dit verzoek benade-

ren.Be lage minimum contributie a f 2.50
per Jaar kan geen.bezwaar zijn.Er zijm in
onze gemeente al een vrij groot aantal le
den.Baarom wordt steeds afgezien van het
louden van een coBecte.Wij willen gaarne
een beroep op U doen om het ledenaantal
nog groter te maken 1

BE TOREMCLOK. -

Velen zullen tot hun vreugde bemerkt heb-
)en9dat na een langdurig stilzwijgen de
luidklok wear zijn tonen over het dorp uit
strooit.Er is niet alleen een nieuwe luid-

as aangebrachtjdoch ook een nieuwe klepel
Als men even aandachtig toehoortjzal men
Demerken^dat het geluid nu voller en mooi-
er klinkt dan voor de reparatie.

TARIEVEN BABHUISo —

iet ingang van 1 juni a.s.wordt het tardef
van het douchen in het Breaker Huis iets

gewijzigd.Het Jeugdtarief is van die datum
af alleen van kracht voor personen beneden

6 .jaar, en wel op zaterdagmiddagen tussen
2 en 5 uur.Boven 16 jaar betaalt men dan
het normals tarief(f 0,25 pe^? keer).Op
vrijdagavonden zal het badhuis voortaan ge-
sloten zijn om 9.30 u.i.p.v.om 10,00 uur.

PQBRISTEN-BI\/'ASIE.
Hebt U het gelezen ?Het afgelopen weekeind
een millioen vreemdelingen in ons land.Ook
Broek was een druk. bezochte plaats,Helaas
Konden velen niet aan slaapruimte worden
geholpen.Be V.V.Vodoet een dringend beroep
op alien om besohikbare slaapruimte ten
dienste van logeergasten af te staan tegen
vergoeding.Opgaven en inliohtingen bij de
secretaris van de V.7.V.dhr.C.de Yxies^
cafe Concordia9tel.206.

BRIBGECLUB B.B.C. —
Jitslagen van 1 mei 1959.
Groep A..
1. te Boekhorst - C.Leegwater 79
2. A.k= Brest - B.V/oelders 79
3. B.M.Kelderman - K.Pilkes 'J6
4. Bclitp.Bnt - v.d.V/oude 62

J.v.d.Snoek - C.Vos 55
5. A.J.Idellenbergh ~ E.Smit 54
7. Chr.Bakker - J. J.lValpoott 50 (degr.)
8. echtp.Rengersen-Kettler 49 (degr.)
GROEP B.

1. Echtpaar Pieters 82 (prom.)
2. Echtpaar Smit-v'an Rossum 75 (prom.)
3. Echtpaar Saatrube-Constandse 66
4* P.J.Bakker - J.J.Prijs 65
5. VJ. Benschop - H.V/agter 62
6. Mevr. Smit - J.J.v.d.Sluis 54
7. A.Mul - P.Ruyterman 53
8. M.Kelderman-Chr,Tinkelenberg 47.

===== Burgerlijke stand. -==
3EB0REN s Gerardus Cornelis Maria9Zoon van
3oots Johannes Gerardus en Velzeboer Klaz.

GEHIRTB; Schaap Gerritj oud 70 jaar en Fik-
kers,Grietje, oud 72 jaar.

==• PREBIKBEURTEE. ' ==
BROEK IN WATERLAiJBs

0 mei 2 10 uur v.m. Bs.Klaar v.]7ieuwendam
7 mei s 10 uur v.m. Bs.H.van Coeverden

Bevestiging nieuwe lidmaten.
ZUIBERWOUBE EN UITBAjil geen opgave ontvangeri.

== ABVERTElJTIESo ===

•7 0 N- I H G R U I L.

Aangeboden? vrije bovenwoningy 1 huisk.j
keukeny 2 slaapk, + zolder.Amsterdam IT.
(Huur / 7»90 per week.)
Gevraagdsgelijksoortige woning te Broek'
in T7aterland|hogere huur geen bezwaar.
Brieven te richten aan B.Meijer,
Bovenetelstraat 7 boven.

GIT/RA/iGB s

TTERKSTER voor 2 dagen in de week
(maandags en vrijdags)
bij J.van Meerveld , Broekergouw 16
te ZUiJBERDORP. .


