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EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING = 	 COLLECTE_RHEUMA-BTRTJDING 
Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare De collecte voor het Rheuma-fonds heeft op":  
Majesteit Koningin Juliana worden ieder 	gebracht een bedrag van f 228,64,verdeeld 
jaar een aantal personen,die zich op nof als volgt:Broek f 195,47,Zuiderwoude f 979 
,andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt 	en Uitdam f 6,38.Aan alle geefsters en ge- 
voor het openbare leven,onderscIeiden.Dit vers,benevens aan de collectrices hartelijk::  
jaar is deze eer ook te beurt gevallen aan dank 
en inwoonster van onze gemeente,n.Lmej. .== LJK EN HERIJK MATEN EN GEWICHTEN. 

C.S.Bakker.En wel op grond van de actieve De aandacht van belanghebbenden wordt er o 
ol,die zij jaren lang heeft gespeeld bij de gevestigd,dat de (her)keuring van maten en 

Nutsbibliotheek en bij de Vereniging "De 	gewichten dit jaar zal plaats hebben op 
Macht van het Kleine".Helaas laat de ge- donderdag 14 mei 1964.AJ.s  lokaal is aange-
zond.heidstoestand van mej.Bakker nog alwat wezen de voormalige Nuts Kleuterschool te 

te wensen over,zodat de uitreiking van de Monnikendam,Noordeinde 13,nabij het gemeen-
onderscheiding in uiterst kleine kring is tehuis.Helaas zal er voorbaan in Broek in 
gehied.Wij willen ook namens de Broeker Waterland geen (her)keurin van maten 
Gemeenschap mej.Bakker nog van ganser har- gewichten meer plaats vinden 
te complimenteren met de verleende onder- 
scheiding en haar werkzaam aandeel in het 	 HET AFHALEN VAN VUILNIS. 
verenigingsleven graag ten voorbeeld stel- In verband met 	zal er in de 
len aan de jongeren. 	 •Wagengouw en de Galggouw te Broek in Water- 

landalsmede in het dorp Zuiderwoude op 
NATIONALE HERDENKING. 	 woensdag 6 mei asvuilnis opgehaald worden 

Op maandagavond 4 mei a.s..vindt de Natie-:i.p.v,op de gebruikelijke donderdag. 
ale Herdenking plaats van degenen,die in 

de 2e wereldoorlog in het belang van ons 	 WIJZIGING NORIEN == 
land het leven hebben verloren.Voor het 	voor luisterbijdrage en roiniingsrechten. 
hele land zijn daartoe een aantal richtlij- Per 1 jan.j.l.zijn de normen ter verkrijging.'  
nen verstrekt,welke wij hieronder laten vol-::vanontheffing van betaling v'n luisterbij- 
gen: 	 dragen verhoogd tot: 
1. Van 18.00 uur tot zonsondergang zullen a.f 52,25 per week voor alleenstaanden 

de vlaggen halfstok worden gehangen, 	b.f 74,50  p.w.voor gezinnen v.2 personen. 
2. Vanaf 19.45  uur tot een halve minuut 	Nadere inlichtingen hiercver worden ter geb 

voor acht uur zullen alle torenklokken meente-secretarie(afd.SoLiale zaken)ver- 
luiden. 	 strekt.Met nadruk wordt er nog eens op geH 

3. Om 20.00 uur zal een volkomen stilte lfl'wezen,dat een ieder,d.ie in aanmerking komt 
acht worden genomen gedurende 2 minutenvoor ontheffing van de betaling van luiste: 

4. Aan Cafê-en Restauranthouders wordt ver- bijdrage ,00k aanspraak heeft op 50% reducti 
zocht vanaf 18.00 uur de exploitatie 	op de reinigingsrechten.Ter verkrijging van 
van hun zaak zodanig te regelen,dat 	deze reductie zijn ter gemeente-secretarie 
hieraan het vermakelijkheidsaspect ont- aanvraagformulieren verkrjgbaar.Aan perso- 
breekt(dus b.v.geen muziek.) 	 nen,die de 65-jarige  leeftijd hebben bereikt 

5. Alle buitenverlichting,b.v.van neonver- en wier inkomen ligt binnen de hierboven 
lichting en lichtbakken,dient van i8.cü vermelde normen,kan een doorlopende reduc- 
oor tot 21.00 uur gedooft te zijn. 	tiekaart verstrekt worden-Nadere inlichtiri- 

Wij hopen en verwachten,dat ook in Broek iflgen worden ter gemeente-secretarie gaarne 
Waterland een ieder zich aan deze 	 C.L. 
nen zal houden. NUTSBIBLIOTHEEK. 

Vanaf 1 mei a.s,zai de uitlening van boeken 
BER KEPF Laan 44 	 plaats vinden op maandagavond van 19.30 - 

- 	 20.30 uur.Dit zal gedurende de zomermaanden 

	

voor rijwielen en bromfietsen 	
zo blijven Lvmde grotere toeloop van trek- 100% service. 	

. 	 in de Jeugdherberg. 



FANFARE-GELUIDEN. ___ 
:Aan de spaarders van de Persil-emmertjes 	ONDERLINGE BRANDWAARBORG DIJ. 
wil ik nog gaarne even zeggen,dat deze ac- 	- -"BROEK IN WATERLAND. - 
tie voor ons corps een goede steun is. 	ige oproep tot het bijwonen van een 
U weet het,de kaarten kunt U inleveren bij ALGEMENE LEDENVERGADERING welke gehou- 
ondergetekende.Zijn Uw kaarten volbij mij 	den zal worden op dinsdag 12 mei a.s., 
:liggen er nog meer hoor.)d.w.z.lege).Er is; 's avonds om 8 uur in Café D.v.Waveren 
:bericht ontvangen van de N.V.Persil Mij.dat te Zuiderwonde. 
rerenigingen,die minder dan 32 kaarten per: A G E N D A: 
jaar inleveren,niet meer mee mogen doen. 
:Wij komen daar nog steeds flink boven uit 	1.Opening. 

(± 70 stuks)d.w.z.dat de spaarders hun suIl 2.Notulen. 
prices en het corps + f 60.--hebben ont- 	3.Jaarverslag v.d.Secr.over 1963 

vangen.De kas heeft dit hard nodig,dus gaat; 4•Financiëel verslag v.d.Comm.v.Toez. 
U s.v.p.door.Een ieder in onze gemeente, 	5.Het bestuur stelt voor de rekening 

die ons corps een warm hart toedraagt,kan 	1963 goed te keuren. 

de Veren.op deze manier steunen.Ik wacht 	6.Het bestuur stelt voor om het batig 

'met belangstelling af. 	G.de Oude. 	saldo over 1963 groot 4029.46 als  volgt te bestemmen: f 4027,43 voor 
SPORTDAG 1964. 	__= 	bijschrijving op de ledenrekening en 

:De Voetbalveren.SDOB en de Veren."Volkson- 	het restant a f 2.03 bij de reserve 
aderwijs"afd.Br.in Waterland zullen,evenals 	te voegen. 
;vorig jaar een sportdag organiseren voor 	7.Bestuursverkiezing:volgens rooster 
de leerlingen van de 4e,5e en 6e klassen 	zijn aftredend de heren P.J.Bakker en 
van de o.l.s.I,II en III.De sportdag zal 	W.Benschop,beiden te Br.in Waterland, 
:worden gehouden op het sportterrein en wel; allebei herkiesbaar. 
;op zaterdag 9 mei a.s.De leerlingen kunnen: 	In de vacature van Dhr.J.Nlerop 
al naar gelang hun prestaties,in aanmerking 	stelt het bestuur als kandidaat voor 
komen voor een diploma A,B,C,D of E.Op vijf: 	Dhr.J.Pieters. 
;onderdelen zullen ze moeten bew~zen,dat zij 8.Het bestuur stelt voor om Dhr.P.Beets 
!een van de te behalen diploma's waard zijn.: 	te benoemen in de Comm.van Toezicht 
De 5 onderdelen zijn:Hardlopen(60 M.),kas- 	voor de vacature wegens het perio- 
•tiebalwerpen,stap-stap-sprong,hoog-en ver- 	diek aftreden van Dhr.J.Pieters. 
springen.Zij,die vorig jaar een diploma heb- 9.Eventuele mededelingen. 
:ben behaald,kunnen dit jaar proberen een 10.Rondvraag.(schriftelijke vragen kun- 
"hoger"diploma te halen.De wedstrijden be- 	nen worden ingediend bij ondergeteken- 
ginnen om 8.45 uur en eindigen om + 13 uur.: 	de). 	 Namens het bestuur 
De organiserende verenigingen(en ook de 	 J.Pieters,wnd.secr. 
kinderen:)hopen,dat de ouders in grote ge- 	 Wagengouw 2 
tale naar het sportterrein zullen komen om 	 Broek in Waterland, 
daar de prestaties van hun kinderen gade 
te slaan: 	 H.W.E. __= 	20a I.J.K. 	__= vervolg. 

=====Zij zullen in aansluiting op het Internatio- 
BURGERLIJKE STAND. 	--- nale Esperante-Kongres,dat in den Haag door 

$EGOREN: Dieke,d.v.W.van Merle en van W. + 3000 Esperantisten uit vrijwel alle landen 
Schoterman. bezocht zal worden,hier hun 20e Internatio=- 

ONDERTROUWD:Groot,Hermanus,oud 28 jr.en !nale Jeugd-Kongres houden in de Jeugdher- 
Kouwenoord Fijtje,oud 23 jaar. :berg"Het Brpekerhuis".Aan dit Kongres,in dè 
van Veldhoven, Petrus ,Jacobus, wereldtaal 20a Internacia Junular-Kongreso 
Cornelis,oud 28 jr.en de Haan geheten,nemen ca.120 jongelui deel.Meer kor' 
Anna Aaltje,oud 25 jaar. niet.Het Broekerhuis kan nu eenmaal niet 

GETROUWD; Boots,Johannes Gerardus,oud 42 :wedijveren met het Kurhaus in Scheveningen.; 
jaar,en Landman,Maria,Margaretha Toch zullen ook hier veel landen vertegen- 
Geertruida,oud 27 jaar. woordigd zijn.Koestert U dus niet de hoop 

:OVERLEDENƒ 	Pels,Geertruida,oud 83 jaar, :dat U het wel zult redden met Frans,Duits 
_--_ 	weduwe van C.Honing. 	====_ en Engels.Want die Joegoslaven,Tsjechen of 

KERKBIENSTEN, 	____ - Bulgaren die U misschien in de Feestweek 
BROEK IN WATERLAND: op hun volksdansen in hun kleurige kleder- 
3 mei. 10.00 uur v.m. Ds.Buskes 'drachten zullen vergasten,of de Spanjaarden 
7 mei. 	9.30 uur v.m. Ds.Buskes :die U waarschijnlijk zullen laten genieten 

10 mei. 10.00 uur v.m. Ds.Bouhuis,A'dam. :van hun Flamenco's of andere gitaarmuziek,: 

~UUIDERWOUDE: :zullen U niet-begrijpend en hulpeloos aan- 
3 mei. 10.00 uur v.m. Ds.B.Elzinga staren en u dan bedelven onder een stort- 

; 7 mei. 10.00 uur v.m. Ds.W.P.J.Osinga :vloed van Esperantowoorden.En dan praat ik 
10 mei. 10.00 uur v.m. Ds.B.Elzinga. :nog niet eens over de Finnen en Zweden, 
:UITDAM: Kapanners en Afrikanen.En dat zit allemaal: 
3 mei. 19.30 n.m. Ds.B.Elzinga te babbelen zonder koptelefoons,iriken in 
7 mei. 10.00 uur v.m.Hr.A.J.v.d.Drift glazen hokjes of wild gebarende handen. 

10 mei. 19.30 uur n.m. Ds B.Elzinga. :Wat is dat Esperanto dan wel?Daarover een 
volgende  keer.Bewaart U de komende uitgaven 

-~---:van dit blad zorgvuldig en niet ze aan el- 
Wilt U een avondje uit ? kaar vast,dan hebt U over een paar maanden. 

Ik stel mij beschikbaar als "Babysit".I een prachtige stoomcursus Esperanto. 
Nel Nierop, Wordt vervolgd. 

Parallelweg 19 B.in W.Tel.338. 


