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• •'' 	': 	 op' 	doè 	uit 'e 	in.......................................... 
ATTENTIE S.V.P. 	 Om dit te bereiken moeten de bussen niet 

In verband met werkzaamheden aan het 	meer in het dorp komen,maar b.v.op de Pa- 
waterleidingnet zal er tussen a.s.za- 	.rallelweg of een andere parkeerplaats blij- 
terdagavond 20.00 uur en zondagavond 	ven.Wij zouden dan van de verkeersopstop- 
20.00 uur geen leidingwater beschik- 	pingen in het dorp af zijn.Het zou mogelijk 

• baar zijn.Het is dus zaak om een flinke 	zijn om zonder gevaar te wandelen.De stra- 
voorraad water gereed te zetten!. 	'ten zouden minder gauw vernield worden en 

Men wordt dringend verzocht niet te 	de huizen zouden niet door schokken en 

proberen of er soms nog wat water uit 	trillingen gaan scheuren. 
Hooahtend, 

de kraan wil clruppelen.Daardoor kan  ron 
n.l.onderdruk in de leidingen otaan  
en de gevolgen daarvan zijn ernstiger 	 == KONINGINNEDAG. 

dan 24 uur geen water te hebben 	 Het bestuur van de Oranjevereniging te Br. 

Voor alle duidelijkheid:dit geldt dus 	in Waterland heeft voor de a.s.Koninginne- 

voor het weekend 20-21 april. 	 dag op 30 april het navolgende programma 
vastgesteld:  Is Horgens moeten alle kinde- 

VAN DE REDACTIE. 	 ren zowel van de lagere-als van de kleuter- 

Zo,de Paasdrukte is weer achter de rug. 	school zich naar hun school begeven. Het 

Het is in ons dorp inderdaad een drukte 	tijdstip waarop zij daar aanwezig dienen te 

geweest vanbelang.Ons land mag dan in to- 1 zijn,zal door het betreffende onderwijzend 
taal minder bezoekers uit het buitenland personeel worden bekend gemaakt.Vand.aar 
hebben gehad dan vorig jaar, in Broek heb- , gaan de kinderen onder leiding van het on-

ben wij dat vooral vrijdag en zaterdag niet derwijzend personeel in optocht naar het 
kunnen  merken.Zowel het aantal do:trek- voetbalterrein,waar om 9 uur een aubade zal 
kers als het aantal,dat hier overnacht 	plaats vinden en de nationale driekleur zal 

heeft,was Vrij groot.Jammer,dat het weer 	worden gehesen. 

niet beter medewerkte.Op ons inleidend 	Voor de kinderen van de 4e,5e  en 6e klas 
stukje van de vorige keer is een reactie en de kinderen die in een lagere klas zit-
binnengekomen,welke wij hieronder afdruk- ten,maar de leeftijd van 10 jaar hebben be-, 

ken.Wij weten,uit persoonlijke gesprekken, reikt,is er een puzzlerit periets.Tijds-
welke wij gevoerd hebben,dat de kwestie vaiduUr circa een uur.Dat betekent,dat deze 
de massa-toeristen vele facetten heeft. 	groep met de fiets naar school moet komen.' 
Het zou ons byzonder verheugen,indien ook De vertrektijd vanaf het voetbalterrein voor 

anderen,die direct bij deze zaak betrokken de eerste deelnemer is circa 9.30 uur,ver-
zijn,en meerdere niet-betrokkene over dit volgens wordt er gestart met tussentijden 
onderwerp eens hun mening gaven.Op diema- van 1 minuut.Vhj verzoeken de ouders er op 

nier zou een interessante discussie kun- 7toe te zien dat de fietsen in goede staat 
nen ontstaan.Wie mogen wij hierover de vol4zijn.De ouders die bezwaren hebben tegen 

gende keer het woord geven ?, :- deelname van hun kind,verzoeken wij,dit ken- 
baar te maken aan de onderwijzer of onderwij-. 

Mijne Heren, 

	

	 zeres.Bij terugkeer op het voetbalterrein 
In de 'Broeker Gemeenschap'tvan zal een versnapering worden aangeboden. 

5 april 1973  no.372 wordt een oplossing 	Voor de overige kinderen van de lagere 
gevraagd om het geijkte patroon van de kd school zullen op het voetbalterrein spelen 

de toeristen op het traditionele,uitge- 	gedaan worden in verschillende leeftijds- 

sleten paadje alhier,te doorbreken. 	groepen voor jongens en meisjes.Ook aan 
De toeristen moeten zelf kunnen lopen en .deze kinderen zal een versnapering worden 

kijken waar ze interesse voor hebben, ze 	aangeboden.De kinderen van de Kleuterschool 
zullen dan vanzelf van dit paadje afwijken gaan na het offici1e gedeelte,met de leid,- 

Door de mensen"voor de deur"uit te laten sters naar de kleuterschool terugg om daar 

stappen wordtt zo onmogelijk gemaakt zelf hun spelletjes te doen.Ook hier wordt een 
aaneb.den.  



	

de ouders ,de idnderen zoveel door onze vereniging gris • koffie n 	• 

::Wij verzoeken 
mogelijk te voorzien van oranje-en of rood- bak gepresenteerd. De pianist de heer K1ei 

It b1auv corsag of znu'tn. 	!8T1 Voor 2 212 LllC2~  
'om 13,30 uur vo1kspeaen, 	het geheel. Na wederzijdse dankwoorden werd 

£r zien wJsrIn woren geou uOfl in 	ée âd 	 JJJ.: 
touwtrekken voor heren.Wij verzoeken alle 	Broeker Amateurs op hun best.:: 
buurten een groep van 6 man te vormen op- Degenen die Woensdag 10 april j.l. de door,  
.at wij een spannende strijd kunnenverwach- de 1f d."Br.in Waterland" van de Plattelands 
ten.Voor noodgevallen is een deelnemer uit 
een andere buurt toegestaan.Verder zijn er vrouwen georganiseerde avond in het Gemeen- ehapshuis te Mobnikend.am hebben bijgewoond, 
'nog leuke spelen,00k voor de dames.Wij wil- welke avond verzorgd werd door de "Water-
len ar wel op wijzen dat,in afwijking van 
andere jaren,het katknuppelen nu ook Ismi-la1se Kapel" en de 

tHecobema?s; zullen tot 

dags plaats vindt, 	
conclusie gekomen zijn dat het voor Br.in 
Waterland een voorrecht is een groep per- 

's Avonds om 20 uur. sonen te bezitten welke in staat en bereid 
Groot Oranjebal in Café "Concordia". 	izo'n uitstekende manier een gehele avond 
Leden Vrij toegang,niet-leden f 1.-- toe- 
gangsprijs. 	

te verzorgen.met gezellige muziek, zang en 
Het Bestuur. 	schetsjes. Dat er door de aanwezigen,zeer 

van is genoten was wel te horen aan het 
VERKIEZINGEN, 	 veelvuldige applaus. Ook werd wr af en to 

Over een maand. (15 mei)is het weer zover, zeer vrolijk meegezongen wat de 
dat ieder zijn stem kan uitbrengen voor cie 

	gezellig- 
heid nog verhoogde. Na de pauze konden we 

verkiezing van de leden der Tweede Kamer nog genieten van vele kleine schetsjes en 
der Staten-Generaal.Het is goed er nu de 	toneelstukjes afgewisseld door zang van de 
aandacht op te vestigen,clat men voor deze Hecobema's wat ook zeer in de sniaakviel. 
verkiezing zowel bij volmacht als elders 	Jammer was het dat er door betrekkelijk 
kan stemmen.Bij volmacht stemmen is de aan-:weinigen van is genoten. Oorzaak hiervan 
gewezen methode voor hen,die ziek zijn of was de belangrijke voetbalwedstrijd op de TV. 
zich op de verkiezingsdatum buiten het land Met dankwoorden sprak Voorzitster Mevr. 
bevinden.Het stemmen elders is voor diege- MiddelbeekrGroot tevens de hoop uit dat de 
nen,die op 15 mei niet ter plaatse zijn, 	kapel in de toekomst weer eens bereid zou 
doch wel ergens anders in ons land.Voor 	zijn om een avond voer ons te verzorgen. 
beide gevallen dient IJ formulieren te ge- De Voorzitter der kapel de Heer de Wit 
bruiken,welke verkrijgbaar zijn ter gemeen- meende dat er geen bezwaren hiervoor waren. 
te-secretarie.Deze formulieren moeten,vol- Zo was ook deze avond veel te vlug vorij 
ledig  ingevuld en ondertekend,weer terug- 
bezorgd zijn uiterlijk i mei a.s. 	 BURGERLIJKE STAND. 

GEBOREN:  Erna Mary, dochter van R.B.v.d. 
HET EERS'TEtIEVÏTSEI. 	 Lugt en C.A.Rakkeldij; Guid.o,zoon'van J.R. 

Het eerste kievitsei in onze gemeente werd Spaans en M.Dekker;Machteld_Karin,dochter 
op 6 april j.l.gevonden door Henk Doedse van C.de Gier en M.E.C.Drenth. 
uit Zuiderwoude.Het was wel niet het eerstONDERTROTJWD: Roos,Jacob,oud. 22 jaar en 
van het land3 zelfs niet het eerste van de Nooij Aaltje,oud 21 jaar. 
provincie Nrd.Holland,maar zo'n eerste ei GETROUWD: Hoetmer,Jan,oud 25 jaar en 
in de gemeente is toch wel de moeite waard,VeTWey,Fraflcifla, oud 21 jaar. 
om even gememoreerd te worden.Al was het OVERLEDEN: Velthuyzen,Willem,oud 51 jaar, 
alleen maar om aan te tonen,dat de lente echtgenoot van Stolte,Gerarcla. 
toch doordeti 

EEN NIEUWE 'ZAAK. 

MODE-SHOW. 	 Of eigenlijk niet.De 'zaak van de Heer van 
De firma Gouda uit Purmerend bracht 2 apr. Veldhoven,overgenomen door de Heer Ke±'f,be-

in het Dorpshuis te Broek in Waterland en staat al lang.Laten we liever spreken van 
3 apr. in het Ver.Gebouw te Monnikendam. een vernieuwde zaak.In de afgelopen periode 

een zeer modieuze lente show. Deze show 	is de rijwiel-en bromfietszaak van de Heer 
was  georganiseerd door de vereniging van Keff geropend.Het pand is verbouwd en gemo-
Plattelandsvrouwen en andere vrouwen ver. derniseerd.,zodat het een aanwinst voor onze 
Dat Gouda voor deze verenigingen geen on- middenstand betekent.Getuige de vele bloem-

bekende is en zijn modehuis een zeer goede stukken heeft het de Heer Keff niet aan 
naam heeft bewees wel het grote aantal 

cl 	

ontbroken.Ook de Broeker Ge- 

• langstellenden voor deze show. Beide avon_ me Schap wenst deze jonge zakenman geluk 
den waren dan ook uitverkocht. De manne- en hoopt9 dat hij goede zaken zal doen. 

quins brachten een collectie voor elk wat 
wils. Voor tieners zowel als voor de grote 	NIEUWS VAN DE JAVERJASCLUB K.B.W. 

maten was een ruime en mooie keuze. Ook 	Nu het seizoen op z'n einde loopt met zijn 

was er aan kinder en herensportkleding een gezellige avonden organiseert bovengenoem-
mooie collectie. (Ja,ja, en de heren moch- de vereniging op 20 april a.s.in Café Con-t 

ten er niet eens bij zijn.Red.) Het geheèl eordia9 aanvang 8 uur,zijn laatste vrije 

• werd gecompleteerd met tassen van de fa. Klaverjasavond.Komt U ook?Het is de laat- 
• Band.,Breedstraat te Purmerend. De kappels:ste en U zult er geen spijt van krijgen. 

En misschien wint U é6n van die prachtige :  wareb verzorgd door kapsalon Splinter, 
Hoogstraat te Purmerend. Dat een goed pas 	ze 	 Het Bestuur. 

sende bril zeer flatteus kan staan toonde 
ons de heer Lenior uit Monnikendam. In de:PBERR KEFF,laan 44, voor rijwielen en 	1 

werd ...• .... er1oUn 	 en,•romfietsen.100% service.  


