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L E N T E 	 uitgedeeld zouden moeten worden vervoegde 
Volgens de kalender is het al een paar we-zich teleurgesteld met een zak vol geld op 
ken lente. Hoe het U vergaat, weten wij niethet gemeentehuis. We hebben het maar af ge-
maar wij hebben er nog niet veel van gernedronken, maar een slechte beurt blijft het! ::, 
Zeer binnenkort is het weer Pasen, het 	Laten vij zorgen, dat op 30 april a.s. heel 
voorjaarsfeest bij uitstek. Maar op het mo-Broek vol hangt met schone vlaggen. Wie 
ment, dat wij dit schrijven, is hot koud en weet, misschien komt het comité dan nog 
gurig weer. De kachel brandt nog lustig. een keer terug 
Zouden wij na de ijselijk barre winter nu ook=====  
nog een kil voorjaar tegemoet gaan? Toch 	 Veilig Verkeer 

zijn er tekenen van de lente aanwezig. En In geruime tijd heeft U niets gehoord over 

dan bedoel ik nog niet eens de uitingen j Veilig Verkeer. Desondanks zit de plaatse-
de natuur. De Bolleman is er weer, de klom;'lijke afdeling niet stil! Het schriftelijk 

penmaker treft weer voorbereidingen, de 	gedeelte van het jeugdverkeersexamen is 

Blue Lady is weer in de vaart, de jeugdher 0ht 0r de rug. Alle kinderen, die er aan 

::berg boekt de eerste buitenlandse overnach eenamen, slangden er voor. Binnenkort 
tingen. Er komt dus weer leven in de brou- zal ook het praktisch gedeelte plaats vin 
werij. Onze gemeente zal, hopen wij, door 	den. Uiteraard hopen wij, dat de leerlingen. 

velen bezocht worden. Wij wensen alciegenen ook daar zonder kleerscheuren (letterlijk 
;die van dit bezoek profiteren, een goed ' fl figuurlijk) doorheen zullen komen. Op 6 

seizoen toe. Maar wij zouden ook de wens 	maart j.l. werd door de afdeling, in samen 

willen uitspreken, dat al die bezoekers 	werking met garage Kelderman en de B.P., 

eens wat meer van de gemeente en het dorp een filmavond georganiseerd. Deze avond 
zien dan alleen maar het traditionele uit  :was goed bezocht. De vertoonde films waren 

gesleten paadje, dat door de, diverse gid-- bijzonder interessant. Een Deens filmpje 
sen al jarenlang betreden wordt en waar de:: OVr de belevenissen van een fiets heeft 

kudde langs gejaagd wordt. Wie ziet er 	ons persoonlijk het meest getroffen. De 

kans toe dit geijkte patroon nu eens te 	filmische uitwerking van het aardige gege 

'doorbreken? Overigens: wensen wij onze le- ven was bijzonder goeden werd nog geaccen- 
zers goede en prettige Paasdegen toe. 	teerd door een naar onze smaak opvallend 

Red. goede muzikale begeleiding. Getracht zal 
Goed nieuws voor hondenbezitters _ worden deze film ook te laten draaien op 

Sedert 1 april mogen de honden, mits zij 
de avond, waarop de verkeersdiploma's aan 

zijn geënt tegen hondsdolheid, weer vrijuit de jeugd worden uitgereikt. Een film over 
buiten lopen. Het z.g. aanljngebod is opge 	

bekende 24-uurs  rit van Le Mans was 

heven. Men lette echter wel op de "mits":echt iets voor de liefhebbers van auto- 
de honden moeten zijn geënt. En dat moet 	

sport (en wie is dat tegenwoordig niet?). 

blijken uit de penning, welke de honden omd pauze een indrukwekkende documen-d nek moeten dragen. Zo niet, dan is men t ire over een reis naar en dwars over de 

toch weer in overtreding 	
Zuidpool. Vergeleken met de reizen van 
Scott en Arnundsen beschikken de huidige 

Een slechte beurt.=== :ontdekkingsreizigers over een schat aan 
Broek in Waterland, bekend om zijn schoon- 'technische hulpmiddelen, maar toch ..... 
en reinheid, heeft een slechte beurt ge- voor een vakantiereis gaan wij liever nog 
maakt. Zoals II hebt kunnén lezen, was er maar niet naar de Zuidpool. Al met al een 
j.l. maandag een actie georganiseerd om tgoed geslaagde, interessante avond. Vervol 
propageren, dat men schone vlaggen zou uigens is aan de afdeling gevraagd om ter ge 
hangen. Een comité was bereid voor iedere legenheid van de a.s. feestweek weer een 
schone vlag een tientje uit te betalen. 	auto-puzzle-tocht te organiseren. Het ex- 

:welnu, in geheel Broek was geen vlag te 	periment is vorig jaar goedbevallen,bljkt 
bekennen. Het comité, ervan uitgaande dat het. De voorbereidingen worden al weer ge- 
in het schone Broek wel de nodige tientjes troffen. De datum zal zijn zondag 4 aug as. 



Noteert U het maar vast in Uw agenda! Ten-beraad isde ijsclub er toe overgegaan om•  
slotte  wil da afdeling graag nog eens wijzende baan te laten zoals die was, en is men 
op de mogelijkheid om tegen speciaal tariefimet tractoren en schuivers een baan gaan 

; TJw auto te laten keuren op de veiligheid. trekken voor een tourtocht. Vier dagen is 
JJ kunt daarvoor terecht bij garage Hogetmen hiermee bezig geweest voor er een be-
en als Uw auto in orde is kan iedereen:hoorlijk berijdbare baan getrokken was. En 
dat zien, want U krijgt een vignet op de 	dankzij de combinatie met de ijsverenigin 
voorruit. Ook op die manier helpt U mee 	van Landsmeer, den Ilp en Ilpendam 9  was 
aanveilig verkeer. 	 het mogelijk om een mooie tour te maken 

== Vreemdelingen === 	 Tdoor en langs de Waterlandse dorpen. Onge- 
Nu het vreemdelingenseizoen nadert, vesti_Veer 5000 tourrijders hebben genoten van 
gen wij nogmaals Uw aandacht op de verpl±ch4eze gelegenheid om kennis te maken met 
ting van het verstrekken van nachtverblijf :onze mooie Waterland.se omgeving. Toen de 
aan buitenlanders kennis te geven aan de penningmeester de contribu-tiekaar-ten bij 
plaatselijke politie. Formulieren voor dezeolze leden aanbood zijn er tot onze teleur 

::stelling  kunt U vanaf a.s. maandag verkrij- stelling enkele leden geweest die bedankt 
gen  ter gemeente-secretarie voor de somma hebben voor onze vereniging om reden, dat 
van drie centen per stuk. 	 zij meenden dat de activiteit beter had 

Inschrijving van nieuwe leer- 	moeten zijn. Ik hoop geachte lezers, dat U 
linen == uit het bovenstaande toch wel kan conclu- - 	

deren dat al deze evenementen, die plaats 
Voor het opgeven van nieuwe leerlingen 	gehad hebben, enorm veel tijd en inspan- 
voor ie o.l.school 1 bestaat gelegenheid ning hebben gekost. Ten slotte wil ik al 
op a.s. maandag (8 april) tussen kwart . degenen die medegewerkt hebben bedanken 
voor vier en kwart voor vijf 's middags in voör hui hulpvaardigheid. In het bijzonder 
de school. Trouwboekje meenemen S.V.P , :de E.H.B.O., die iedere zondag tijdens de 

Mededeling "Het Witte Krui" =tour met hun, medewerkers op de banen heb-
Wij delen onze leden mede, dat deze maand ben rondgereden, om eventuele gewonden te 
de kwitanties over 1963 de. deur uit gaan. verbinden. 	 J. v.d. Snoek. 
Zij die er prijs op stellen de contributie P.. S. De Broeker ijsclub maakt bekend, dat 
in twee termijnen te voldoen worden er aan zaterdagavond 6 april een ledenvergadering 
herinnerd, dat zij dit aan de incasseerder zal worden gehouden in café Concordia. 
moeten mededelen. . 	 Daarna, komt de Edammer kaasdragerskapel U 

---Nabeschouwing winter 1962/1963=Toen vrolijke avond bezorgen. Na afloop van 
Nu de winter weer tot het verleden behoortt optreden is er nog gelegenheid om een 
wilde ik U even een 'nabeschouwing geven 	dansje te maken. 	

Het Bestuur. 
van de activiteiten, die de Broeker ijsoluh--------Plattelandsvrouwen 
gedaan heeft. De win±er, die zich medio 	Woensdag 20 maart 63 kwam de dirigerend of 
'Kerstmis aankondigde, was zeer verrassend ficier der Rijkspolitie,3e klas,de heer W.M 
voor de bestuurders van de ijsclub. 'Het be-van Reehorst een lezing houden, welke geor 
stuur werd bijeen geroepen 'en met de erstganiseerd was door drie verenigingen,n.l. 
dagen werd de baan meteen uitgezet en. :clè de Bond van Plattelandsvrouwen af d.Br.in W 

en Cmstr.,het Nut en de Personeelsvereni- verlichting aangebracht, maar deze ijspret ging" 	 D Gem.Monnickendam'eze lezing vond.s 
was van korte d-uur, want de sneeuwstormen in het Gemeenschapshuis te Monnickendam.Het 
die volgden betekenden een ramp vdor de 	ônderwe:Pp"*as:"Doel en werkwijze van Inter- 
schaatssport. Dit baarde vle zorgen, want: pol".De heer v.d.Linden heette de aanwezi- 

•höe kregen wij de baan weer sneeuwvrij?en hartelijk welkom en af het woord aand.e 
geer van Reeharst.Voor gaf  pauze gaf hij een 

Maar dankzij een aantal vrijwilligers werd uiteenzetting van voormeld onderwerp.Het 
er toch weer een poging gedaan om de baan werk van Interpol is het opsporen van inter 
sneeuwvrij te krijgen. Dit gelukte maar ten nationale misdadigers,handelaren in verdo-

ende middelen en blanke slavinnen.00k een v 
dele, daar er nog weer een kleine dooipe- :waarschuwend  woord voor de meisjes die lif 
node inviel.(Ik moet hierbij nog opmerken tand naar en door het buitenland gaan.Na de 
dat het mij zeer tegen is gevallen dat men pauze vertoning van dia's.Na afloop werden 

nog enkele gestelde vragen beantwoord.Na de schuivers van de ijsclub wel wist te ha_.dankwoorden  sloot deheer vd Idndende avond 
len, maar het terugbrengen was er niet bij 	-- 	 G.N.K. 
Het kost de ijsclub veel geld om dit mate- 	 == BURGERLIJKE STAND == 
niaal weer aan te zuiveren. Door de hevige_' Gctrouwdde Boer,Engel oud 21 jr. en 

Koningen,Immetje .P3lida,oud. 19 jr. 
kou is er geruime tijd niets ged.an. De 'Ondertrouwd:Hoetmer,Jan,oud 25 jr. en 
club is er toe overgegaan om met behulp 	 Verweij,Francina,oud 21 jr. 
van een beregenings-installatie de baan 	Overleden:Brouwer,Grietje,oud 71 jr.e.v. 

.'onder te spuiten. Dit heeft er toe geleid,. 	J. Middendorp. 
dat een van onze bestuursleden met bevro- 	 KERKDIENSTEN === 
ren vingers rondliep en de volgende dag dBR0EK:7 apr. 10.00 (Beljdenis),12 apr.19.30 
dooi zich aankondigde Zo was dit verlorer(AV0fld.maal),14 apr.10.00: Buskus. 

arbeid. Deze poging werd herhaald, echter 	 apr10.00.Elzinga  

zonder succes. Maar ondanks al deze 	 apr.10.00:de Groot 3r.,12 apr. 
slagen zijn we toch niet stil blijven zitter7.3o:7.Elzinga,14 apr.10.O0:K.Pninsen.15apr.d. 
en er is een nieuwe baan getrokken waar w 
toch nog enkele wedstrijden hebben gehouden Zondag 7 april a.s.Verloven zich: 

De schaatsproef die de jeugd heeft a ge- 	Receptie van 14.30 - 17.00 uur,Roomei.nde 
legd, is zonder belangstelling van de ou- C0DP.BO:R:NLNBANK BROiK IN VÏATRLA1TD 
ders bijzonder goed verlopen. 68 kinderen 	Alg vergadering op .18 april as. 's avonds 
hebben hun schaatsdiploma gehaald, Na lang .....omuu Ir h-t1nt'oor r bank. Het Best. 


