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Z 0 M E R. 	==== 	 === INGEZONDEN STUK. 
Het is zomer.Velen zijn of gaan met vakan.jiijne Heren, 
Wij merken dat aan twee kanten.Aan de ene 	 De brief van B.& W.van onze ge- 
kant missen wij(tijdelijk)een aantal bekende meente aan sommige ingezetenen,waarin zij 
gezichten in onze gemeenschap.Aan de ande- gewezen worden op schoonheidsfoutjes van 
re kant zien wij velen,die één of meer urenhun eigendommen,deed mij denken aan het stuk 
van hun vakantie in Broek doorbrengen. 	van de Burgemeester in de BG no. 400 waarin 
Juist deze vakantie-tijd en het mooie weer staat dat vooral onze toeristen, alles 
geven ons aanleiding nog eens te wijzen op kapot trappen. 
een verschijnsel,dat hand over hand toe - Dat klopt,bovendien de chauffeurs van de 
neemt.Wij bedoelen het produceren van lawaai autobussen rijden behalve de straat ook nog 
B.v.door het steeds met zich meedragen vanvele hekken kapot. 
(luid)spelende radio's.Tegen muziek op zich Door de bussen gaat veel lpapot.In de eerste 
zelf hebben wij niets.Integendeel zouden wijplaats de straat,hierdoor worden de hekken 
willen zeggen.Maar het wordt and.ers,wan - scheef gedrukt en anders wel als de ene bu 
neer men anderen eigenlijk dwingt om mee te geen zin heeft voor de andere opzij te gaan 
luisteren.Die anderen kunnen daar echt weL De zware trillingen die de bussen veroorza-
eens geen behoefte aan hebben.Wil men naarken zijn funest voor de funderingen van oud.è 
de Eaclio luisteren,aocoord.;doch regel de zowel als nieuwe huizen.Cveral ontstaan 
geluidssterkte dan zo,dat anderen er geen ischeuren en verzakkingen. 
hinder van hebben.Niet iedereen houdt van Als het gehele gemeentebestuur de aftake- 
TWIST 	 ling van het dorp door de toeristen-bussen 
Een andere lawaaibron,die ons de laatste wilde inzien,zou het dorp weer een "beziens- 
tijd. nogal - eens doet opschrikken,zijn de 	waardigheid"op zichzelf vormen en kunnen de 
:bromfietsen.Alweer geldt hier:tegen brom-:"kaasmakerijen en souvenierswinkels"nog ge-
fietsen op zich zelf heeft niemand bezwaarnoeg winsten maken van toeristen die het 
Het zijn nuttige apparaten om. zich vrij sneldorp doorwandelen zonder opgejaagd te wor- 
en gemakkelijk van het ene punt naar het 	den door weer andere bussen die met alkaar: 
andere te verplaatsen.Maar het wordt andersoms een hele verkeersknoop veroorzaken. 
als met luid geknal steeds dezelfde rond- Laat het gemeentebestuur eens nagaan hoe-
ijes worden gereden.Laten de jongelui met veel mensen in het plantsoentje zitten en/ 
brommers toch beseffen,dat zij niet alleen of wandelen aan de Provinciale weg. Zou dat 
op de wereld zijn.Er zijn ook zieke mensen, stukje grond niet een prachtige parkeer-
kleine kinderen,bejaarden,die zij met dit plaats kunnen worden voor alle toebisten- 
lawaai vaak de stuipen op het lijf jagen 	bussen? De tunnel garandeert een veilige 
Er zijn buiten de bebouwde kom echt nog wel oversteekplaats,dat kan dus ook nooit een 
wegen,waar men,zonder overlast voor ande- bezwaar vormen en mensen die met vakantie 
ren,naar hartelust kan brommen. 	 zijn zien heusch niet tegen zo'n klein klim- 
De zomer betekent ook voor ons vakantie, partijtje op in dit vlakke land. 
Het eerstvolgende nummer kunt U verwachten Eèn richtingverkeer zal de zaak alleen 
op 24 augustus.In die tussentijd zal de 	maar erger maken,dan kunnen de bussen nog 
feestweek,hopen wij,weer een hoogtepunt in sneller rijden en nog meer vernielen zoals 
bns dorpsleven betekenen.Wij nullen duimen hierboven is uiteengezet. Hoogachtend, voormooi weer.Want dat is bij deze open- 

w.g. S.Pronk. 
lucht-manifestatie een onmisbare voorwaar- 
d.e.Wij wensen de organisatoren bij voorbaat 	RESULTATEN VAN ENKELE COLLECTEN. 

Veel succes;wij wensen allen,die nog met 	Op verzoek van de organisatoren vermelden 
vakantie gaan,een prettige tijd.En ton slot.+we enkele opbrengsten van collecten. 
te,wij verwachten na deze vakantie weer 	Rode Kruis .f 528.95;Prins Bernhard Fonds 

een stroom van copy 	 Red 	
(Anjer): f 164.74;SAKOR (Kind.erbeschenmng) 
f 268.65;AVO(mind.er-validen)f 155.04; 

WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER GEJaEENSCHAP4 Hartelijk dank aan alle collectrices voor 
....e genomen moeite,m aar .....enzeker niet 



laatdie 	alle geefsters en 	 ESPERANTO. 
gevers.In bovenstaand overzicht zien we, 	Dit is het laatste nummer van de Broeker 
dat de Broeker bevolking een vrijgevig volk Gemeenschap vôôr het Esperanto-Congres. 
is,hetgeen bij vergelijking met enkele lan- Wellicht hebt U enig inzicht gekregen in 
delijk gemiddelden overduidelijk blijkt! 	Esperanto door onze artike1tjerover.De 

- 	opgegeven copy over dit onderwerp hebben 
.MUTATIE IN DE OUDERCOMMISSIE 0.L.SCHOOL I..::wij wegens plaatsgebrek niet helemaal kun-
Tijdens de vrijdag 10 juli j.l. gehouden ouaer- nen opnemen. Vlij geven U hieronder nog een 
avond is dhr.J.J.M.v.d..Heuvel,Waengouw • beknopt woordenlijstje.Wilt U er meer van 
106,alhier,gekozen tot lid van de oudercom-weten,dan bestaan er zakwoordenboekjes en 
missie der o.1.school I.De benoeming van de Leidse Onderwijs Instellingen verzorgen 
een nieuw commissielid was noodzakelijk ge-::een schriftelijke cursus Esperanto.In ieder 
worden doordat dhr.P.J.Bakker,die 11 jaar geval kunt U tegen de congres-jongens 
lid van de oudercommissie is geweest,voor zeggen: bonan tagon en misschien ook 
deze functie heeft moeten bedanken omdat Bela vetero. 
hij geen schoolgaande kinderen meer heeft. A. Alle bijvoeglijke naamwoorden eindigen 

op -a.Dit zijn woorden die iets zeggen van 
KLAVERJASSEN. 	 een zelfstandig naamwoord,dus een woord 

Het bestuur van de Klaverjasclub maakt haar op -o,b.v.Bona patro = goede vad.er,malalta 
leden en alle belangstellenden bekend,dat domo = een laag huis,juna virino = een 
zij tijdens de feestweek en wel op dinsdag jonge vrouw,la verda stelo = de groene ster. 
11 aug.een grote open klaverjasdrive houdt E. Alle bijwoorden eindigen op -e.Dit zijn 
om vele prachtige prjzen,in Café Concordia:  woorden die iets zeggen van een werkwoord 
Aanvang 20.00;Inleggeld. f -•• 	 of bijvoeglijk naamwoord,b.v. Hard lopen = 

rapide kuri,maar een snelle jongen = rapida 

	

BURGERLIJKE STAND. 	 knabo, mooi zingen = bele kanti,of kanti 
GEBOREN: Enoch Johan,z.v.W.J.Visser en 	bele;goecl zien = vidi bone. 

H.G.van Ainmers. Raymond Alain, I. Alle werkwoorden eindigen op -i.is  dus 
z.v.A.A.Karan4lan en M.Houtman. gelijk aan ons "-en".lopen = kuritam kur), 
Jantine,d..v.J.Dobber en E.J.J.vanva11en = fali (stam fal),zingen = kanti. 
Dieren.Antje,d.v.H.LSlegt en D. Woorden en uitdrukkingen inEseranto. 
Koerse. 	 --------- 

iONDERTROUWD: Groot,Hermanus,oud 29 jaar en Dorp,stad vi1ao,orbo;Goeden dag = bonan 
Kouwenoord,Fijtje,oud 23 jaar. 	tagon;Gast = gasto;Wat wenst U = Kion vi 
(nu is het echt waar) 	 deziras;Dank IJ wel of hartelijk dank = 

GETROUWD: Buitendam,Germtoud 31 jaar en koran dankon;Alstublieft = Mi petas; 
Blakborn,Wolmet,oud. 25 jaar. 	Ik verkoop alles = Mi vendas ion; 
de Oud.e,Adriaan,oud. 48 jaar en 	Goedkoop = Malkara,malkara;Duur = Kara,kare; 
Punt Jansje,oud. 40 jaar. 	Tot ziens = Gis revid.o;Goede reis = Bonan 

OVERLEDEN: Bakker,Catrina,Susanna,oud. 7Ojr. vojaon;Weest welkom = Estu bonvenaj; 
- - - ------ Mooi weer = Bela vetero;'t Regent = pluvas; 

KERKDIENSTEN: 	 de zon schijnt = suno brilas; jong = juna; 
ZUIDERWOUDE: 	 jongeman = junulo;jongedame = junilino; 
26 juli. 7.30 uur nm. Ds.B.Elzinga. 	jeugd = junularo; nationaal = nacia; 

:UITDAM: 	 internationaal = internacia;boek= libro. 
26 juli. 10 uur vm.Ds.v.d.Drift uit A'dam.e=vnï n 

el = uit;strato 	straat; butiko = winkel; 
ADVERTENTIES. 	 fafejo = caf 4; kaf o koffie;teo = thee; 

pano = brood; mani = eten;lakto = melk; 
'BRANDSTOFFENHANDEL Th.J.van GOG 	 bovo = stier; bovino = koe, 

• is van 8 — 18 augustus 	 1 
n,ar.ano yrol,-nvn+4 a n.c,l n+cv 	 1 
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VAKANTIE MELKHANDEL PELS 
Wegens vakantie is de winkel van 
26 juli — 8 augustus gesloten. De be-
zorging geschiedt per auto(met de bel) 
op verschillende plaatsen in ' -t dorp. 
Aflevering uitsluiten a contant! 
Vertrouwende op Uw aller medewerking 
te mogen rekenen,verblijf t hoogachtend, 

Melkhandel 0. Pels. 

De praktijk van tandarts HOEDV1MT is 
gesloten wegens zomervakantie van 
DINSDAG 14 juli a.s.tot MAANDAG 24 aug. 
Voor spoedgevallen Centr. Doktersdienst 

Telefoon 020 — 728776. 

BER KEFF, Laan 44 
voor rijwielen en bromfietsen. 
100% service. 

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
BROEK IN WATERLAND 

Voor al Uw bankzaken naar de plaatse-
lijke Boerenleenbank: 

SPAARGELDEN 
DEPOSITO'S 

HYPOTHEKEN 
VOORSCHOTTEN 

CREDIE TEN 
REKENING COURANT 

EFFECTEN 
COUPONS 

EFFECTENBEHEER 
SAFE LOKETTEN 

REISDEVIEZEN 

KIEST UW EIGEN RENTE: 

3. % 2 3. %, 32%, 4% en  4% 


