
18 april 1964. 

ORGAAN VAN De STICHTING aDI BROEK,IR GEMEENSCHAP 
.. KONINGINNEDAG 1964. 	___= Waterlands Amusementsorkest. 

:Het  bestuur van de Oranjevereniging te :Lied v.h.Waterlands Amusementsorkest 
Broek in Waterland heeft voor de a.s.Ko - Jeannineke , marsch , 	v.Herck 
ninginnedag op 30 april het navolgende :Granada 	, 	 Lara 
:programma vastgesteld: til;hat a Diff'rence a Day made 
's-Morgens moeten alle kinderen zowel van :zang: Corrie en Betty Spaans,Rie Karanelan 
de lagere- als van de kleuterschool zich en M.van Dalen. 
:naar hun school begeven.Het tijdstip,waarop~Napolitaansche Serenade 	- 	G.Win ler 
zij daar aanwezig dienen te zijn, zal door Potpourri no.2. 
'het betreffende onderwijzend personeel wor- 
den bekend gemaakt .Vandaar gaan de kinderen 
:o.l.v.het onderwijzend personeel in optocht: Im Klostergarten 	- - - 	Ketelbey 

;naar hét.Gemeentehuis waar om 9 uur een Land of Hope and Glorie 	- 	Elgar. 

aubade zal plaats vinden.Na afloop van de Wijziging voorbehouden. 
aubade,omstreeks 9.30 uur,zullen de kinde- 
ren zich naar het sportveld begeven,waar =_= 	VERENIGING VOOR VEILIG VERKEER. 
;spelletjes gedaan zullen worden.Hier zul- Hedenmiddag wordt door de Veren.voor Veilig 
len versnaperingen aangeboden worden, en Verkeer het practisch gedeelte van het 
voor de winnaars van diverse spelletjes jeugdverkeersexamen afgenomen.Als U de kin- 

zullen leuke prijzen beschikbaar zijn. :deren tegenkomt,die hun best doen om alle;: 
's-Middags om 13.30 uur volksspelen,afge- verkeersregels zo goed mogelijk toe te pas. 

wisseld door een concert van het Waterlandssen,laat dit U dan inspireren om het ook 

:Amusementsorkest en Koorvereniging. zo goed te doen.Te vaak reeds hebben wij 

:Een onderdeel van de volksspelen is o.a. geconstateerd,dat volwassenen deze regels!; 

'•het touwtrekken voor heren.Wij verzoeken (handuitsteken bij richtingverandering, 

:alle buurten een groep van 6 man te vormen bochten naar rechts klein en die naar links 
:opdat wij een spannende strijd kunnen ver- ;groot nemen:)volkomen negeren, juist op het 

wachten.Voor noodgevallen is een deelnemer moment,dat wij van de kinderen verlangen, 
:uit een andere buurt toegestaan.Verder zijn: dat ze het keurig doen!Goed voorbeeld doet 
er nog leuke spelen,00k voor de dames. :goed volgen,00k in het verkeer: 

's-Avonds om 19.00 uur: De uitreiking van de verkeersdiploma's zak: 

:Het traditionele Katknuppelen.Wij rekenen :geschieden op woensdag 22 april a.s.des 

er opdat zoals in vorige jaren het geval :avonds om 8 uur in Café Concordia.Met een: 

;was,hiervoor weer veel belangstelling zal feestelijke omlijsting uiteraard van films 

;bestaan, en tractaties.Ook de ouders van de leerlixi- 

'sAvonds om 20.00 uur: :gen zijn byzonder hartelijk welkom,evenals 

:Groot Oranjebal in Café "Concordia". alle leden van de vereniging.Laten we hopgin 

:Toegangsprijs voor leden f 1.-- en voor :dat er op die woensdag geen voetbalwedstrijd 

niet.rleden f 1,50. op de T.V.is 
Het Bestuur. 

 STREEKVERBETERINGSNIEUWS. 
~?ROGRANNIA 30 April 

Naterl.Koor Veren.en Waterl.Amusem.Orkest 
Wij ontvingen het nieuv~lad van de Streek-' 
verbeteringscommissie.Uit de vele berichtL. 

]Muzikale leiding:Dir_G.1ittendorf. jes nemen wij de volgende over. 
"Wilhelmus" 	Koor en Orkest. ~,l.Excursie voor dames naar het Bouwcentra 

te Rotterdam op donderdag 14 en woensdag 
Waterlandse Koorvereniging 20 mei a.s.Opgeven bij Mw.van Yperen,Paral.4 

Tonight 	- 	Bernstein Bew.Mittendorf l.lweg 11,Tel.386.Uit eigen ervaring weten 
Deep River Negro Spiritual -vd.Rovaart wij,dat een bezoek aan het bouwcentrum by-; 
Zigeunerkoor 	- 	G.Verdi :zonder interessant is.Van harte aanbevolen. 
Barcarolle 	- 	Offenbach 

ignore dal tetto Natie 	G . Verdi  0 Si. .Op 10,11 en 12 se t.a.s.een tentoonstel: 

Chiantilied 	- 	G.Winkler 
..................................................................... 

:lin 	te Broek in, Wa erland.Bovendien een 
;Fokgeedag 	op 119.0 hoort er nog meer van< 



FANFARENIEUWS. -  
Het Fanfarecorps Zuiderwoude hoopt 7 mei 	AANGEBODEN: 
a.s.(Hemelvaartsdag)deel te nemen aan het 	Per 1 mei a.s. weide voor ongeveer 
Nat.Muziekconcours te Naarden in de af de- 	4 pinken. 
ling Uitmuntendheid.Het is een jaarlijkse 	 D.1IBBELS 

traditie dat ons corps zich gaat meten t 	 Broek in Waterland. 

andere Zusterverenigingen.Ons corps heeft 
.zich de laatste jaren goed weten te hand-
haven.Als ik nog enige resultaten mag noe-
men.Nijkerk en 4xneide allebei leafd.le prijs. 
Valkenburg Z.H.Afd.Uitm.1e prijs + le prijs 
Erewedstrijd,een zeer fraai succes.Vorig 
jaar trokken we vol goede moed naar Loos-
dreoht,in de afd.Uitm.le pr.288 punten,wel 
net op het kantje af,en in de Erewedstrijd. 
3e prijs.We staan weer vrij dicht voor het 
concours te Naard.en.Mag ik langs deze weg 
de leden van ons corps er dringend op wij-
zen,dat,als wij de naam van ons corps hoog 
willen houden,wij regelmatig op de repeti-
tie dienen te komen en thuis ook regelma-
tig te studeren.Nu zult 13 misschien zeggen 
waarom schrijf je dit in de Broeker Gemeen-
schap,kan je dat niet op de repetitie ver-
tellen?Natuurlijk kan dat,maar laten we het 
eens een keer zo doen,bovendien wil ik er 
nog op wijzen dat het Bestuur hoopt dat wij 
voor hooitijd. en Vacantie nog 1 of 2 concez-
ten zullen kunnen geven.Maar punt é9n is: 
Leden zet hem op dat ook dit concours weei 
een succes mag worden. 	G.de 0. 

BURGERLIJKE STAND. 
GEBOREN: Hoger en Robert,zoons van R.Dros1 
en A.Magnin.; Monique Jeanette Hermina, 
d.v.J.v.d.Meulen en F.E.van Kerkvoort. 
ONDERTROUWD: Boots , Johannes Gerard.us , oud 
42 jr.en Landman,Maria Margaretha,Geer-
truida,oud. 27 jaar. 
GETROUWD: Sohilder,Petrus Maria,oud 27 T.: 

en Buitenhuis,Grietje,oud 19 jaar. 
OVERLEDEN: van Oostveen,Maritje,oud. 69 jr. 
echtgente van H.de Vries. 

ONDERLINGE BRANDWAARBORG MIJ. 
"BROEK IN WATERLAND" 

Enige oproep tot het bijwonen van een 
ALGEMENE LEDENVERGADERING welke gehou-
den zal worden op dinsdag 12 mei a.s., 
's avonds om 8 uur in Caf 6 D.v.Waveren 
te Zuiderwoude. 
A G E N D A: 

1.Opening. 
2.Notulen. 
3.Jaarverslag v.d.Secr.over 1963 
4. Financieel verslag v. d. Comm.v. Toez. 
'*Het bestuur stelt voor de rekening 

1963 goed te keuren. 
6.Het bestuur stelt voor om het batig 

saldo over 1963 groot .f 4029.46 als 
volgt te bestemmen: f 4027,43 voor 
bijehhrijving op de ledenrekening en 
het restant a f 2.03 bij de reserve 
te voegen. 

7. Bestuursverkiezing :volgens rooster 
zijn aftredend de heren P.J.Bakker en 
W.Benschop,beiden te Broek in Water-
land,allebei herkiesbaar. 
In de vacature van Dhr.J.Nlerop 
stelt het Bestuur als kandidaat 
voor Dhr.J.Pieters. 

8.Het bestuur stelt voor om Dhr.Pets 
te benoemen in de Comm.van Toezicht 
voor de vacature wegens het perio-
diek aftreden van Dhr.J.Pieters. 

9. Eventuele mededelingen 
0.Rond.vraag.(schrift1ijke vragen kun-

nen worden ingediend bij ondergeto. 
kende). 	 Namens h± bestuur 

KERKDIENSTEN. 	= J.Pieters,wnd.secr. 
BROEK IN WATERLAND. Wagengouw 2 

19 april. 10.00 uur v.m. Ds.Buskes Broek in Waterland. 
26 april. 10.00 uur v.m. Ds.Buskes.  

ZUIDERWOUDE. == 	20a I.J.K. 
19 april. 10.00 uurv.m. Ds.B.Elzinga Van 8 tot 15 aug.a.s.zal 13w dorp bevolkt 
26 april. 19.30 uur n.m.DLB.Elzinga worden door mensen,die een vreemde taal 

UITDAM. spreken.Als U er een togen zou komen en hij: 
19 april. 19.30 uur n.m. Ds.B.Elzinga sprak U aan,dan zou 13 er geen touw aan vast 
26 april. 10.00 uur v.m. Ds.B.Elzinga. kunnen knopen.Marsmannen misschien? Mis! 

Nou,dan toch zeker vanachter het IJzeren 
ADVERTENTIES. gordijn?Raak,althans gedeeltelijk. De taal, 

• -------- die al deze mensen speken is n.l.niet de 
De Streekverbeteringscommissie wil dit taal van een land.,maar de taal van de hele 
jaar op 10,11 en 12 september in Broek wereld.Wat zegt U?Kan dat niet? Spbeken ze 
in Waterland een tentoonstelling orga- overal een andere taal?Dat is waar,maar we 
niseren.Voor de Middenstand bestaat er kunnen naast onze nationale moedertaal,d.ie. 
gelegenheid om enige standruimte te 	

we binnenlands gebruiken,toch wel een twee: - • huren. Belangstellenden worden verzocht de taal spreken voor internationaal gebruik? om voor 22 april contact op te nemen 	
En die wereldtaal is,juist U wist het al- met het Secretariaat van de Streekver- lang want 

13 leest kranten,kijkt T.V.of luis4- betering,Landbouwhuis,Purmerend. 	tort naar de radio: ESPERANTO. Telefoon 02990-1453. 	 En al die mensen,d.ie 13 de tweede week van 
augustus uit uw rust komen halen,zijn 
Esperantisten.Behalve de taal hebben ze 

BER KEFF 	 nog iets met elkaar gemeon:de leeftijd. 
Laan 44 	 Het zijn allemaal jongelui. 

voor rijwielen en bromfietsen 	
WORDT VERVOLGD. 100% service. 


