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De gemeenteraad van een Betuws dorp zou eerjHet bestuur van de Oranjevereniging te Broek 
':bedrag uittrekken voor de Koninginnefeestern.Waterland heeft voor de a.s.Koninginneda 
Een van de raadsleden stond op en bracht op 30 april het navolgend programma vastge-
onder woorden wat velen dachten:Kunnen we steld.'s Morgens om 8,45 uur moeten alle 
feestvieren als onze jongens naar Nw.Guineakiflderefl van de Lagere School en Kleuter- 
moeten? Besloten werd een en ander op te 	school zich verzameler. op het schoolplein' 
schorten tot er wat ontspanning in de situ-4van de o.l.school.Tot ons groot genoegen 
atie zou zijn gekomen.Wij kennen dat probleemkunflefl wij 13 mededelen dat zowel de lagere 
wel.Soms is er in het dorp een zwaar zieke.sChOol van Zuiderwoude als Uitdam daar op 
De rouw legt zich al om dat huis.Het e- 	het zelfde tijdstip zullen arriveren,om dan 
beurt wel,d.at de gemeenteraad dan,de belan_ gezamenlijk onder leiding van het onderwijzena 
gen afwegende,besluit het feest niet te la.4PerSOneel zich naar het gemeentehuis te be-
ten doorgaan.Op gevaar af te veel het 1e. geVen.Daar zal om 9 uur de aubade plaats 
van een familie in het middelpint te plaat.Vifldefl welke tot ongeveer 9,30 uur zal duren. 
sen,laat men toch de stemming onder de bur4Efl nu het belangrijke,als wij het tenminste zo 
gers beslissen:"Ons hoofd staat niet naar mogen noemen,n.l.de gecostumeerde optocht 
feesten".Zullen wij ook het Paasfeest dit 	der kinderen van de lagere scholen.Wij hopen::  
jaar overslaan? Dat die jongens wegmoeten dat een ieder kind,al is het met een klein 
gaat niet alleen de familie aan.zet zijn 	::beetje hulp van Pa of Moe,gecostumeerd voor 
ônze jongens en ze gaan in opdracht van 	de optocht verschijnt,met of zonder versierd 
:ns en inkere zin in ônze p1aats.Hoezeer fietS,aUtOPed,karretje etc.Er zal vanaf het 
wij echter met hun verbonden zijn - wij schor_SChoOlPleifl om 10 uur vertrokken worden met 
ten  het Paasfeest niet op.Is een kerkeraad indien het ons lukt,muziek voorop.Wij zullen 
dan harder dan sommige gemeenteraden?Ja,orn trachten als de tijd het ons toelaat een zo 
twee redenen.In de eerste plaats vieren we groot mogelijk deel van ons dorp te bewande-' 
Pasen niet door de ogen te sluiten voor 1t len.Ofschoon wij beginnen eerst de kleuters 
leed.Integendeel,het is het feest van hen, naar de Kleuterschool te brengen,waar zij dai 
die door het lijden heengaan.Met Pasen zin- om ongeveer 10,15 uur zullen arriveren, en 
gen we altijd tegen de tranen in en door de waar de kleuters een aardige verrassing 
tranen heen.In de tweede plaats is juist wacht.Cm  10,30  uur kunnen de ouders de kleu-
Pasen de grote troost voor allen,die leed ters ophalen.In de namiddag is er voor de 
te dragen hebben.Onze'gedachten gaan dan kleuters dan nog een feestje op school. 
immers naar Hem,die gehoorzaamde aan zijn Een deskundige Jury,bestaande uit 3 leden. 
overheid,hoewel Hij wist,dat het oordselvan zal de versieringen en vermommingen beoorde-
zijn overheid zijn lijden betekende en boven- len en zal afhankelijk van hetgeen voorgesteld 
dien nog op een,moec1wi1l±gevergissing be- wordt,een ieder in een bepaalde groep inde-
rustte.Wie Christus zo heeft leren kennen len.Men hoeft dan ook beslist niet individu-
zal ook persoonlijk de kracht vinden om zijn eel iets voor te dtellen,dit mag ook in 
leven,met het lijden daarin,bewust te aan- groepsverbanti.De beschikbare prijzen zijn mooi 
'vaarden.Als we zo in het leven staan zul- len vrij veel in aantal,en het hoeft juist 
len we bewaard worden voor berusting 	geen eerste plaats te zijn om in aanmerking 

zijde en voor verbittering anderzijds. Die 	te komen voor een prijs.In de groentehal van 

kracht kan een artikel in ons blad 13 niet de Hr.Meyn aan de Parallelweg zal ieder kind 
mededelen.Dat gebeurt en overkomt 13, wan- een versnapering in ontvangt mogen nemen,en 

neer 13 deelneemt aan het Paasfeest zelf, 	dit zal zo ongeveer om 11 uur geschieden. 

waarvoor 13 hartelijk wordt uitgenodigd. 	Na dit snoeperij-kwartiertje gaan de kinderei 
v.C. weer in optocht naar het schoolplein,waar 

de prijs-uitreiking zal plaatsvinden,en er 

WORDT DONATEUR V DE 	 voor ieder kind,waarvoor wij het gemeentebe- 
stuur dankbaar zijn,een verrassing 'te wach- 

BROEKEN GEMEENSCHAP. 	 ten staat. 
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Hu zal 13 zich afvragen wat te doen tussen Er is vaak gezegd dat .e wereld zonder de 
9.30 en 10 uur;deze tijdruimte hebben wij metkerk zoiets is als een lichaam zonder ziel. 
opzet aangehouden om de kinderen zoveel mo-In gewoon hollands is dat een lijk.Maar als 
gelijk in de gelegenheid te stellen nog een .dat zo is,dan is de kerk zonder de wereld 
kleinigheid aan de versiering te doen,want zoiets als een ziel zonder lichai.En dat 
je weet nooit wat er onderweg nadr het 	.is zoiets als een spook.Van lijken en spoken 
schoolplein of tijdens de aubade gebeurt. 	moeten we het niet hebben.Daarom ben ik zo 
Hetgeen niet betokent,dat 13 de versierde 	b1j met de politiek op het Kerkeplein.Als 
fiets,autoped e±c.,van huis gaat halen,wantkerk en politiek elkaar op de rechte manier, 
er is op het schoolplein een goede staLing-vinden 9 d.n wordt de wereld minder doods en 
baas 9 die er voor zal zorgen,dat niets aal de kerk minder spookachtig-.Dan wordt het le-
beschadigen.Het einde van dit alles zal zo ven weer echt leven en daar gaat het ons 
ongeveer 12 uur zijn. 's Middags komen de 	toch allen om? Met Pasen staan de kerkdeuren 
groteren aan de beurt,en dan zullen weer de:open - voor alle partijen.Daar was dat ruwe 
traditionele volksspelen op het Kerkeplein,.houten bord op het plein een teken van. 
beginnende om 13930  uur plaatsvinden en de Daarom vond ik het zo prachtig. 
prjzen die hier te verdienen zijn, worden en- 
der het heffen van een glaasje Pils des 	PLUIMVEE EN KONLJNENHOUDERSVERENIGING. 
avonds om 8 uur in Café Concordia uitgereikt.Welke eisen stelt men bij de rashoenders aar 
Hier zal dan oo k tot slot van deze dag noglichaamsboUw,spierontwikkeling en houding 
een gezellig dansje gemaakt kunnen worden. Zonder afwijkingen in het skelet kan een heen- 

K.Pilkes. 	der in bouw te kort schieten door onvoldoeri- 

PERSONALIA. 	 = de liehaamsgrootte,spierontwikkeling en vi-4 
In de vacature van onderwijzeres aan de o.l ; taliteit.Zulke dieren missen een goede leg 
school I,on±s±aan door het vertrek van Mej. en de fokresultaten zijn ook minder als bij 
Hoekstra,is voorzien door benoeming van Mej.de goed gebouwde dieren en zij missen de le-
E.W.v.d.Meer,thans onderwijzeres aan de o.l. vendige kerngezonde geaardheid.Zc zal men 
school -te Noordgouwe(Schouwen-Duiveland). 	in twee hoenders,en goed en een slecht ge: 
Mej.v.d.Meer kan echter op zijn vroegst op bouwd,de vormverschillen duidelijk kunnen 
1 juni a.s.in dienst treden.In die tussen- waarnernen.Het goede dier heeft een volle be-
tijd treedt op als tijdelijk onderwijzeres Mej. vleescie borst,een vol achterdeel en een dia-
B.H.Bokhorst.Wij wensen haar hier een pret- pe brede bouw.Het minder goede dier mist dit 
tige periode toe. 	 alles zodat deze dieren ongeschikt zijn voor 

een goede leg,want zij missen de vitaliteit 
AAN1LDEN LEERLINGEN O.L.SCHOOL I. 	voor een krachtige voedeelvertering.Zij.mis4 

We aanmelding van nieuwe leerlingen voor de ser- ook de levendige kop-uitdrukking en heb-
o.l.school 1 kan geschieden op dinsdag 1mei ben een matige ontwikkeling van hun legorg--
a.s.om  15.30 uur in de school.Trouwboekje nen,Slap gespierde en onvoldoene ontwikkel-
medebrengen s.v.p.De kinderen moeten v66r de hoenders zullen nimmer het goede type 
1 oktober de zes-jarige leeftijd hebben be- kunnen uitbeelden. 
reikt. 

000P.BOERENLEENBANK BROEK IN WATERLAND. 
RHETJIvIATIEK-BESTRLJDDTG. 	 ALGEMENE LEDENVERGADERING te houden op 

De collecte voor het Nationaal Rheumafonds donderdag 26 april 1962 's avonds om 8 
heeft opgebracht f 144.70.Hartelijk dank 	uur in het kantoor der Bank,Kerkplein 9. 
voor dit mooie resultaat aan alle gevers 	De voordrachten der verkiezingen liggen 
en collectanten. 	 . ten kantore der bank voor de leden ter 

inzage. 
SCHOOLBANKEN. 

Denkt 13 aan de schoolbankenverkoop op ding-: 	 BURGERLIJKE STAND. 
dag a.s.op het schoolplein tussen 11 en 12 	GEBOREN: Gerrit,zoon van D.Dirksen en LBa- 
uur?Er bestaat geen bezwaar tegen,dat 13 de ': kels; Frank Rogiër Michaël,zoon van J.C.Tis-
banken op een later tijdstip afhaaltmits op sink en 1.1vI.van Steyn. 
de zelfde dag.Bestellen en betalen echter 	ONDERTROUYID: de Cocq,Marinus,oud 22 jaar,eri 
itsluitend op het genoemde tijds-tip. 	Prijs Nel1youd. 18 jaar. 

In aansluiting hierop wordt nog medegedeeld. OVERLEDENf Blees Grietje,wd.uwe van Smits, 
dat in verband met de omwisseling van de 	oud. 85 jaar. 	 - 
banken in nieuwe meubelen het rmnastiek10- 	 -- 
kaal gedurende de paasvacantie van de school 	 --= ADVERTENTIES.

:  

(dus  tot en met 30 april a.s.) niet beschik-- COOF.BOERENLEENBANX BROEK IN WATERLAND. 
baar is voor verenigingen e.d. 	 Wij berichten 13 hiermede dat de kantoor- 

uren van onze Bank zijn gewijzigd en vanaf 
DCTTmTrTT 	 ,-. 	 na Pasen als volgt zijn vastgesteld: 

kERKLPLIN. = 	Maandag: van 6 - 8 uur n.m. 
Politiek oP het Kerkeplein. Het moohtH 	Dinsdag- : van 9-11.30 uur te Purmerend 
13 herinnert zich nog dat grote bord met de Woensdag van: 9 - 12 uur v.m. 
affiches van de politieke partijen?Ik bedoel Vrijdag: van 9 - 12 uur v.m. 
het bord op het Kerkeplein.Waarom ik hetzoVrijdag van 6 —8 uur n.m.:  

prachtig vond staan daar op het Kerkelijk 	Op Goede vrijdag is de bank geopend 
van 6 - 8 erf,beloofde ik 13 te vertellen.Nu dat is 	 uur n.m. 	Het Bestuur. 

;heel eenvoudig.De kerk kan n.1.niet zonder 	 - 
de politiek.De politiek,dat is de manier 	

iANDANTS rlOEDMAN is afwezig van donder- 

jwaarop wij zo goed mogelijk samen leven De 
dag 19 april to donderdag 3 mei. 

Politiek is dus het leven zelf.Wie bid-t 
voor: Ook op donderdag 17 mei zal de praktijk 

het dagelijks brood,bidt voor ..politiek...ges1oen zijn. 


