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ORGAAN VAN DE STICHTING DE bROJÇJfR. GEMEENSCR&lr 

ONZE PLANTSOENEN. 	 === AANGIFTE NIEUWE LEERLINGEN. 
In de laatste tijd wordt nogal eens critiek De aangifte van nieuwe leerlingen voor 
geleverd op het beleid van het gemeentebe-de o.l.school 1 kan geschieden op dinsdag 
stuur ten aanzien van de groenvoorziening. 2  juni as.,'s middags tussen 4 en 5 uur s  
De plantsoenen langs het Havenrak en langs in de school.De kinderen moeten geboren 
de Provinciale weg moeten het dan ontgel- zijn in de periode 1 okt. '57 t/m 30 sept.' 58. 

= == = = den.De tijdelijke afrastering van het Haven- 
OPBRENGST EIIIYIABLOEMCOLLECTE. rak is vooral velen een doorn in het oog.  

De Emmabloemcollec-te heeft in onze gemeent Zelfs heeft iemand,anoniem natuurlijk,daar- 
een bedrag opgeleverd van f 531.65.Vorig aan een rijmelarij gewijd en dit vers op een jaar bedroeg dit 

f 527 9 25.Broek zorgde voo bord in het plantsoen geplaatst.Het is ui_f 432.90,Zuiderwoude voor f 86
9 25 en Uitdan teraard erg flink om zoiets te doen en clan. voor f 12 9 50.Alle gevers en geefsters als-  niet je naam er onder te schrijven, 	

mede de collectrices hartelijk dank! Niet voor hem of haar,die dit schimpvers 
heeft gemaakt,maar voor de ancleren,die ook:, ==== PLATTELANDSVROUWEN. = 
daaromtrent met vragen rondlopen,zij hier 20 mei 1964 hebben de leden van de Platte-
vermeld,dat de afrastering van het Haven- landsvrouwen afdBrin Waterland & Omstr, 
rak als tijdelijk is bedoeld.In dat plant- kunnen luisteren naar Mevr.AAFJE TOP.Zij 

seen staan jonge planten en er is gras in droeg voor uit het boek van John Steinbech 
gezaaid.Er zou niets,maar dan ook niets 	AlDe Parel".Ook waren voor deze avond de be- 
van terecht komen als het plantsoen open jaarden van Br.in Waterland,Zuiderwoudo en 
bleef.Tientallen,honderden personen lopen Uitdam uitgenodigd.Het was jammer dat zo 
dwars er door heen,vooral onze toeristen, weinig bejaarden aan deze uitnodiging ge- 
Zij trekken zich nergens wat van aan en 	hoor hebben gegeven,want ze hebben een hele 
trappen alles kapot.Een aantal buschauf- mooie avond gemistMevr.TOP heeft ons in 
feurs is daar mede schuldig aan. In plaats haar voordracht meegenomen naar het Mexi- 
van hun passagiers op het Kerkeplein te 	caanse strand waar Kino,een Indiaanse jonge- 
laten instappen,rijden zij het Havenrak OP man,met zijn vrouw en kind elke dag met zijn 
en dwingen de mensen in het plantsoen in oude kano naar de Oesterbanken vaart om 
te stappen. Om nu het gbas ende planten 	parels te zoeken,Ond.anks hun sober bestaan 
gelegenheid te geven te groeien,dient de leefden zij heel gelukkig en tevreden. 
af sluiting.Is de grasmat stevig genoeg ge-0 zekere dag vond hij een parel van onnoe- 

:worden,dan zal de omheining weer kunnen 	melijke grootte en schoonheid..Met het vin- 
worden weggehaald.Het plantsoen aan de 	den van deze parel was het met 't geluk 
Jaagweg begint nu ook vorm te krjgen,00k van Kino en zijn gezin afgelopen.Na veel 
daar is gras ingezaaid en de heesters be- :strijd en ongeluk vonden zij niet eerder rust 
ginnen aardig te groeien. 	 nadat de parel weer aan de zee werd terug- 
Het gemeentebestuur wil zo veel mogelijk be_gegeven  Mevr TOp wist het geheel op zo'n 
vorderen,dat de gemeente een plezierig 	boeiende wijze naar voren te brengen dat 1 
aanzien biedt.Het personeel doet wat het het geheel door de aanwezigen in de zaal 1 
kan,maar is,begrjpelijk,niet in staat over-werd mee beleefd.De voorzitster dankte heeL 
al tegelijk te zijn.Het gén moet wel eens 	hartelijk voor het gebodene.Tijdens de pauze 
wachten op het ander.Niemand zal echter 	werd door onze afdeling op koffie en koek 
ontkennen,dat er de laatste jaren al heel getracteerd. 
wat is vebeterd.En wanneer men wat begrip_ 
en geduld kan opbrengen,zal men ongetwij- 	== CURSUS ZIEKENVERZORGING. 
feld in de toekomst zich over nog meer 	De Streekverbetering "Waterland"organiseeH 
verbeteringen kunnen verheugen, 	te B. 	de in samenwerking met het "Witte Kruis" 

=afd.Broek in Waterland een cursus "Huiselij-
ke Ziekenverzorging in de school te Uitda. 

BER KEER , Laan 44 9 	 1 Veertien dames hebben de cursus gevolgd,die voor rijwielen en bromfietsen. 
100% service. 	 'onder de bekwame leiding stond van de wijk- 



verp1eegster uit Broek in Watrland(Zr. 	 KERKDIENSTEN: 
Crause).De cursus bestond uit 6 lessen o.a.ZUIDERW0UDE: 
Algemene ziekenverzorging thuis,allerlei 7 juni: 10.00 v.m. Ds.B.Elzinga 
verbanden aanleggen,de noodzaak van het 	14 juni: 7.30 n.m. Ds.B.Elzinga 
inenten voor allerlei ziekten e.d. 	UITDAM: 
Als laatste les,kunstmatige ademhaling en 7 juni: 7.30 n.m. Ds.B.Elzinga. 
wat nu ook wordt toegepast,de mond opmoncïl4 juni: 10.30 v.m.Ds.C.L.Verbaas van 
beademing.Op een klein dorp,waar de dokter. 	Mon'dam. Bediening H.doop. 
niet direkt bij de hand is,kan het nuttig 
zijn als er mensen zijn die in afwachting op  
de dokter alvast iets kunnen doen.Alles bij 
elkaar genomen zijn het leerzame en gezel-
lige avonden geworden,waar we met genoegen 
op terug zien. Een deelneemster. 

ACTIVITEITEN DER P.J.G.AFD."WATERLAND". 
Bij het tegenbezoek aan de zervereniging 
"Ouder-en Nieuwer Amstel" werd een inlei- 
•ding gehouden met als onderwerp'MENSELIJKE 
0MGANGSV0RN',!waarna een levendige discus-
sie over de vragen: 
1. Kunt U het verschil tussen wellevend- 

heid en burgerlijke beleefdheid duidelijk 
maKen'1an ae onoenoipen slecht gemanier 
de mens toch wellevend zijn? Hoe dan? 

2. Wat is hoffelijkheid en in hoeverre moet SCHOONMAKER G.Vt&aGD, 
deze tussen jongens/meisjes betracht 	Voor de Noodslachtplaats te Broek in 
worden? 	 Waterland. 

!3. Wat verstaat U onder wezenlijk itmoeten? 	Te vervoegen bij: 
4. Wat is menselijke bewogenheid met de 	 J.J.Witteveen 

andere9/Ioet tact hierbij een rol spelen? 	 Keerngouw 2 
De avond werd besloten met een muzikaal 	 Broek in Waterland, 
-optreden. 
We genoten van een filmavond met medewer- 	 20a I,J.K. (vervolg) 
king v,d.Landb.Voorl.d.ienst met als films Cursussen en verenigingen werden opgericht; 
"Kruispunt Europa", verhandelende de ver- tijdschriften verschenen over de gehele we-

{schillende levensgewoonteng handelsbelangenreld en in 1905 werd in Frankrijk het le 
e.d.der diverse Europese landen. 	 wereidkongres van Esperantisten gehouden. 
"Ruilverkaveli ng Hensbroek",een film diein  hetzelfde jaar werd de eerste landelijke 
gezien  de huidige conmissie"Streekverbete-Esp rantovereniging  in Nederland opgerioht 
ring" ook in de belangstelling stond. 	de eerste plaatselijke dateert reeds van 
"De constructie van de automobiel" 	1902.het eerste leerboekje van 1901. 
tDe constructie en werking van een diesel-Nu wordt Esperanto als enige echte wereld- 
motor",beide films werden,gezien de huidi-taal gebruikt op elk gebied van de mense-
ge machinale ontwikkeling,met de grootste lijke activiteit. 
belangstelling gevolgd. 	 Wat is Esperanto nu ? 
Er was een avond "Volksdansen"onder lei- Esperanto is heden ten dage de enige leven-
ding van de Heer W.Meyer in samenwerking de internationale taal.Engels is nooit ge- 
net de C.J.V.te Monnikendam, 	 accepteerd en zal nooit als zodanig door 

grote taalmogendheden worden geaccepteerd, 
BURGERLIJKE STAND. 	 zoals de Chinezen(meest gésproken taal ter 

EBOREN: Anita Madeleine,d.v.H.Mande en 	wereld),Spanjaard.en(bijna net zoveel Spaans'- 
A.Visscher.; Yvonne,d.v. J Schoon sprekenden als Engelssprekenden,vergeet 
en G.Nat.; Mirjam,d.v.G.Slegt en Zuid-Amerika en de Philippijnen niet) of 
N.Martis.;Harmina,d.v.W.CMoer- Russen.Andersom zullen Engelsen en Amen- 
kerken en G.Starke. 	 kanen om dezelfde reden van "taal-imperia- 

GETROUWD: van Veldhoven,Petrus,Jacobus, 	lisma"geen Chinees, Spaans,Rdssisch of Duits 
• Cone1is,oud 28 jr.en de Haan 	accepteren.Vandaar het peperdure vertaal- 

Anna Aaltje, oud 25 jr. 	 systeem in de Verenige Naties. 
• Schaatsbergen,Gernit,oud 23 jr. Meer dan 10.000 boeken zijn in en over Espe- 

en Wortel,Trjntje,Elisabeth,oud ranto verschenen;oorspronkelijke werken en 
21 jaar. Peereboom,Niklaas Arie, vertalingen;litteratuur,ontspanningslec-
oud 39 jr.en Koster,Pieternella tuun,wetenschappelijke en religieuze werken. 
Anna, oud 30 jaar. 	 De Bijbel werd door Dr.Zamenhof geheel in 

OVERLEDEN: Bark,Wolmet, oud 85 jaar, 	het Esperanto vertaald.Omdat hij het Oude 
weduwe van E.Blakborn. 	 Tament regelrecht uit de oorspronkelijke 

=taal,het Hebreeuws vertaalde,gaat deze Bij- 
Welke eerlijke vinder brengt mij,mijn 	bel door voor de beste vertaling ter wereld.. 
silver-match gasaansteker terug,die ik 	Om verder nog enkele voorbeelden te noemen 
verloren ben, waarde plm.f 25.--. 	werken van Shakespeare ,Vondel 1 Tolstoi," - Kon 

tiki"van Thor Heyerdahl,"Het taaie ongerief" 

Kerkplein  van Theo Thijssen,het Dagboek van Anne 
Frank e,v.a. Broek in Waterland.j 	 Wordt vervolgd. 

ADVERTENTIES. 

Ondergetekende maakt hierbij bekend,dat 
zijn zaak m.i,v.maandag 15 juni a.s.word 
opgeheven wegens vertrek naar elders. 
Hij wil langs deze weg een ieder bed.anke 
voor het vertrouwen 2 dat in hem is ge-
gesteld en voor de prettige verstand - 
houding,die hij en zijn gezin in Broek 
in Waterland hebben ondervonden. 
U allen het beste toewensend voor de 
toekomst,mede namens mijn echtgenote 

A.J.B.Bührs. 


