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.......... 
 ,DE DROEKEP. GEMEENSCHAP- 

...MIJN.1IJI...... ... omze 	eens 	ït. t 	. ÏÏn........ 
Tot dusverre heb ik gezwegen 'over onze staatsinrichting en over de proble- 
Maar ik ben er vierkant tegen men,waar regering,Prov.Staten en gemeente- 
Dat ze diep in 't slik gaan roeren raad zoal mee te maken krijgen. Deze avond 
Om ons onder het 13 te voeren zal gehouden worden op woensdag 21 maart as 
Door een onderaardse gang in de raadzaal van het gemeentehuis..A.anvang 
Als vliegen in een stofzuigerslang. 8 uur.Om alle misverstand te voorkomen:het 

Ik heb altijd bar genoten gaat dus om diegenen.die tussen 28 januari 

Van het 13 met al zijn boten 1959 en 18 april 1962 de leeftijd van 23 jaar 

Van het uitzicht op de pont hebben bereikt of nog zullen bereiken. 

Waar je zo gezellig stond :::iO X 10 Jeugdactie te ZUIDERWOUDE.:: 
Uit te kijken op de stad. Het is dus eindelijk zover en zaterdagavond 
Waar ik' mijn werk en vreugde had. 10 maart is aanebroken,De jeugd in Zuider- 
Waarom onder de grond te duiken voude heeft onder bekwame leiding hard ge- 
En benzinegas te ruiken 	 . werkt om deze avond tot een geslaagde tema- 
Waar het klam is van de vocht ken.Het programma ziet er zeer aantrekkelijk 
En het steeds kunstmatig tocht uit en onze jongens en meisjes staan te po- 
In Rotterdam hebben ze grappen .pelen om ouders en belangstellenden te late 
Met heel lange wenteltrappen zien en horen wat ze allemaal met zoveel plé- 
Daar staat iedereen voor gek zier hebben geleerd.0 komt toch .00k?Laat de 
Met zijn bromfiets op Z t fl nek. zaal bij Pronk stampvol zijn,zodat er een flink 

bedrag kan worden afgedragen aan het lande-. 
Laat mij dan maar pontje varen ijke comitg.Heeft U ze ook al een heitje 
En stil over het 13 staan staren voor een karweitje laten verdienen?.0 moet 
Naar de meeuwen die daar zwieren maar denken:"Vele kleintjes maken gn grote'.' 
Waar rondvaartboten passagieren 

A.H.E.- v.L.  En waar de grote boten meren 
Die ze op de Scheepsbouw repareren INEITTINGEN TEGEN: 
Met vonkenregens of blauw licht POLIO, DIPHTERIE,KINKHOEST EN TETANUS. 
Wordt daar iets wonderlijks verricht. Voor bovenstaande inentingen in 1962 is 

Straks is het enkel maar een gat voorlopig het volgende rooster opgesteld: 

Ben ik een mol ? Lijk ik een rat ? 29 MAART a. s. 
l)Kinderen,geb.in  1960:4e injectie tegen En lichtjes rood en lichtjes groen 
polio(voorzover deze kinderen deze prik no Seinen mij wat ik moet doen. moeten krijgen). Daar is de helling,het wordt licht 
)Kinderen,geb.tussen 1/7-1 61 en 31/12'61: Ik ben weer uit het 13 gelicht. 
le inj.tegen polio,le inj.tegen D.K.T. Men roofde mij het fraai gezicht 

26 APRIL a.s.: Op mijn stad in wisselend licht. 
. 	Kinderen5 geb.tussen 1/7 en 31/12 1961: 

aan P.S.onze hartelijke dank voor zijn :00k 2e inj.tegen polio,2e inj.tegen D.K.T. 

1J-rijm. Nu zijn er twee schapen (met excuus aan 24 ME 	a. s. 

Pennewip en P.S.1)over de dam. Wie volgt ?. Kinderen geb.tussen 1/7 en 31/12 1961: 
Red. - 3e inj.tegen polio,3e inj.tegen D.K.T. 

DE VERKIEZINGEN NADEREN. 	 PLAATS EN TIJD VAN INENTING: 

En daarmede het gewichtige moment voor een Voor Broek: Broekerhuis om 10,30 uur* 

aantal jonge mensen,dat zij voor het eerst Voor Zuiderwoude: 0.L.School,13930 uur 
aan een stemming mogen deelnemen.Het gemeen-r Voor Uitdam: 0.L.School, om 14,00 uur. 

tebestuur meent er goed aan te doen deze (osten polio-inenting f 1.-- per injectie 
jongeren uit te nodigen voor een gespreks- (D.K.T,injecties zijn gratis),Inentingsboek-. 

avond.Niet om hun politieke keuze te 	În_je ..voor .zover ..........meebrengen.. 



Beseft Uw verantwoordelijkheid tegenover de 	NI:UITE JEUCDHERBERGOUDERS. 
ezondheid van Uw kroost,en laat de gelege1Het bestuur van de stichting Dorpshuis heef 
ieid om Uw kinderen tegen deze gevaarlijke tot jeugdherbergouders/beheerders van het 
ziekten te immuniseren niet voorbij gaan. 	Broeker Huis benoemd de heer en mevrouw 
• - 	 C.dsn Hartoog. 	 J.van Kampen uit Meppel.Zij zullen in de mnd 

ORANJEVERENIGING 	 april hun nieuwe functie aanvaarden.Jj heten 
Het bestuur van de Oranjevereniging te Br. hen alvast welkom in ons midden en spreken 

de hoop uit,dat zij spoedig in ons dorp thuis in Waterland heeft zich deze week beraden zullen geraken 
over de viering van de a.s.Koninginnedag op 
3O april.Als voorlopig schema voor deze dag: NAAMSVERANDERING. 

,-is het volgende uit de bus gekomen. 	Het bestuur van de Waterlandse Kapel heeft 
?'s MOrgens aubade van de schoolkinderen voor 'besloten met instemming van al haar leden, 
het gemeentehuis.Aansluiten daarop een ge-de naam"Waterlandse Kapel"te veranderen in 
costumeerde optocht voor de kinderen van de"BrOeker Axnusementsorkes-t".Dit in verband 
lagere school en onderlinge spelletjes voormet de verwarring die er steeds ontstaat 
de kinderen van de kleuterschool,Een jury hier en daar om de naam "Kapel" We worden 
zal de costumering van ie kinderen beoordeSOmS al op het woord "Kapel"veroordeeld zon":  
len.De optocht zal zijn met fietsen,autopedsder dat men iets van ons gehoord og gezien 
karretjes e.d.of simpel te voet. 	 heeft.Vandaar dit besluit. 
De namiddag is bestemd voor volksspelen. 	Namens het bestuur van de "Broeker 
Getracht zal worden een reeds jarenlang ge- 	 Amusementsvereniging" 
koesterde wens te verwezenlijken,n.l.een wed4 	 M.Karanelan-Houtman, Secr. 
strijd in pols-stok-verspringen.Daarnaast 
natuurlijkook andere vormen van spelen. 	Naschrift: Hoewel wij uiteraard de redenen, 

In hoeverre er een avondvulling zal ziin2 	die het bestuur van de Waterlandse Kapel er 

vormt nog een onderwerp van gesprek.TJhoorttoe hebben geleid tot deze naamswijziging 
er nog wel van' 	 over te gaan,hebben te eerbiedigen,voelen 

wij ons er persoonlijk niet erg gelukkig mee. 
= ORA1TJEVERENIGING II, == 	De naam Waterlandse Kapel (ook vaak geneemd. 

Zo U weet,waren Hare Majesteit Koningin 	iBrobkèr Kapel)was toch wel een vertrouwd be- 
Juliana en Z.K.H.Prins Bernhard op 7 jan.jl.grip geword.en.Het Broeker Amusementsorkest 
25 jaren gehuwd.De festiviteiten daarvan 	(of Broeker .Amusementsvereniging ??)is toch 
zullen samenvallen met de verjaardag van 	wel een mond vol;afkorten? B.AJ.Misschien 
Koningin Juliana. Om aan het Zilveren Paar is er nog wel een pittiger naam te bedenken 
een nationaal geschenk te kunnen aanbieden, 	 Red. 	- - 
is een landelijk comité reeds enige tijd ge- EEN GESLAAGDE FAkILIEAVOND 
leden geinstalloerd.Als plaatselijk Comité Woensaag28 febr,j.l.gaven 

3  Veren.uit Er. 
te Broek in Waterland treedt op het bestuur: 	Waterland voor hun leden een familieavond 
van de Oranje-vereniging.Het nationaal ge- in gebouw Samuel te Monnikendam.En wel de 
schenk zal bestaan uit een bijeen te 	 Landb.,De bond v.Plattel.vrouweh 
kapitaal ,waaraan Koningin en Prins een be- i en de Pluimveeveren.Deze avond werd geheel 
stemming zullen geven ten dienste van de 	verzorgd door de toneelgroep van de Waterl. 
bevolking.Op verschillende wijzen wordt er Jongeren.Ze brachten voor het voetlicht het 
actie gevoerd.Zo zullen alle 	 geheimzinnige dievegge'.'De inhoud. 
bij de girodienst van de PT.T.een overschrt5p515 zich af in een hotel waar ook de zg 
vingsformulier thuis gestuurd krijgèn;uiber- dievegge zich als gast had laten inschrjven 
aard met de bedoeling het weer in te zenden ;Nu ze wist wel heel wat paniek onder de di- 
na een bedrag erop te hebben vermelcl.Ook 	verse hotelgasten te zaaien,maar het geheel 
loopt de actie via werkgeversorganisaties. had toch een Happy end.Het gebodene viel 
Een geheel andere vorm is deze,dat het bin- zeer in de smaak van het publiek.In de pauze 
nenkort mogelijk zal zijn bij de kruideniers 	vond eenverloting plaats t.b.v.kas der To- 
een herinneringstegel te kopen.Deze tegel 	neelgroep terwijl de bus van de Fa.Oorbeek 
is ontworpen door de kunstschilder Edmond zorgde dat de mensen uit Broek en Zuiderwouie 
iBellefroid te Maastricht en zal o.m.bevat- weer veilig thuis kwamen. 	G.N.K. 
ten de door de Koningin in 1953 gesproken 

=== BURGERLIJKE STAND .-woorden:"Doen kunnen we alles '-  maar dan 	
GETROUD: Vos,Wilhelm,oud 21 jaar en de ook alleen allen  

De afmeting van de tegel is 10 x 20 cM.en 	 Reus,kada, oud 17 jaar. 

de prijs is f 2.50.De opbrengst van de ver- 	 KERKDIENSTEN. 
-koop is bestemd voor het nationaal geschenk BROEK IN WATERLAND: 

ondmaal Wij willen U gaarne opwekken een dergelijke 	1  maart : 19 	A 19.30 uur 
tegel als blijvende herinnering te kopen.]Je Jeugddienst.Ds.J.v.d.Blink,vlootpred.A'dam. 
schooljeugd zal in de gelegenheid worden 	 11 maart 10 u.v.m.Ds.C.L.Verbaas 
steld aan het zilveren Bruidspaar felicita- 	18 maart 7.30 uur nm.Ds.B.Elzinga. 
tiekaarten te zenden.De volle frankeerwaar- ZUIDERWOUDEá 11 maart 7.30 nm.Ds.Verbaas 

18 maart 10 u.v.m.Ds.lzin de van deze kaarten zal aan het nationaal 	 a.  
geschenk -ten goede komen. 
Het aldus bijeengebrachte kajitaal zal het 
symbool moeten zijn van de diepe verbonden-
heid van ons volk met het Huis van Oranje. 

WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEMEENSCHAP. 

rdagmiddaga.s. 10 maart 1962. 
Vrij  Klaverjassen in Café "Concordia". 
Vele aantrekkelijke prijzen. Inleggeld 
f 1.-- p.p. Aanvang 2 uur. 

Beleefd aanbevelend, C.de Vries, 


