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B kOEK-Ek GEMEENS CHAP :> 
ORGAJI VAN DIE STICHTING «.DE DP.OEKFR GEMEENSCHAPU 

5 M E I. 	 in de zaal het uitzicht op he toneel miii- 
Wie een terugblik werpt op het afgelopen der goed was en dat lange niet alle in de 
bevrijdingsfeest in onze Gemeente moet wel tekst verborgen grapjes voldoende duidelijk::  
allereerst getroffen worden door de enormede zaal inkwamen.0ver het bal na afloop 
hoeveelheid werk,die door zo velen is ver-heerst een typisch meningsverschil.Er was 
zet om deze dag tot een onvergetelijke te ditmaal een orkestje,dat het nu eens niet 
maken.Wij denken aan al de arbeid die is 	zocht in uitsluitend twist-en beatmuziek. 
verricht door de deelnemers aan de optocht,De ouderen (en die waren er nog al wat)kon-
door de vele medewerkenden aan de avond.- den nu dus ook eens dansen:een aantal jon-
voorstelling,door degenen,die de broodrnaal-gerefl vond het maar ouderwets.Overigens 
tijd klaar maakten en niet in het minst do- kregen wij de indruk,dat b.v.ti1jdens de polQ- 
degenen,die meer in het verborgene hun 	naise ook de teenagers zich best vermaakten. 
aandeel leverden door de feestzaal in orde. Al met al,een geslaagde dag met een goede 
te brengen.Zoals gezegd,alles tesamen een organisatie.En opmerking moet ons nog van 
enorme hoeveelheid werk, die gelukkig be- het hartals er op 5 mei meer dan 700 men-
bond werd met goed weer en een zeer ge- sen in de zaal kunnen zijn,waarom zijn er dah 
slaagde dag. De garage van de heer Hoge- ::op 4 mei maar ruim 100 ?. 
toom, toch een behoorlijke grote ruimte, . 	UITSLAG VAN DE OPTOCHT 
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bleek eigenlijk nog te klein te zijn om all 	 . 	 - 
belangstellende te kunnen bevatten. Wij 	: 
hebben wederom verbaasd gestaan over de .1. Oorlog en Vrede ( Laan) 
vindingrijkheid van onze ingezetenen om eez2 Kaperschip ( Roomeinde) A. 
zo aantrekkelijke optocht te formeren. Wij •• rk van Noach(Voonarken a.d.Erven) 
vonden ,dat de jury maar een moeilijke taai4 iwaalf provincin (Parallelweg) 
had. Hoe ze die moeilijkheid heeft opgelost, Praehistorie,hstorie en toekomst 
vindt U hieronder vermeld in de uitslag. 	

. Meetje Pater,Havenrak; 	(Molengouw) 

Tot onze vreugde was het fanfarekorps uit •• Broeker trouwpartij (Wagengouw) 8. Seelgoedtrein naar sprookjesland. 
Zuiderwoude aanwezig om de optocht muzi- 
kaal op te luisteren. Een optocht zonder 	

(Bakkerstr. en Roelestraat) 

muziek ia maar een dooie boel. 	 9. De zilveren schaatson(Keerngouw e.o.) 
De gezamenlijke broodmaaltijd was de tradi- lO.Kinderliedjes ( Zuideinde) 
tie getrouw weer een gezellig festijn. Er ll.Hongerwinter ( Zuiderwoude) 
was brood in overvloed, zoals 's-avonds 	12.Onder Moeders vleugels( Zuideinde) 

bleek, toen de restanten onder de honeri_ 13.Mu ektent (Leeteinde/Noordineer) 

ge geworden danslustigen werden verdeeld. 14.Broeker Tram ( Wagengouw) 
De avondvoorstelling bracht een voor ons 15.Tokio 1964 ( Wagengouw) 
doen ongekend aantal mensen op het grote 16.Sneeuwwitje e.d.7dwergen (Broekermeer) 

toneel. In een vlotte mengeling van wat 	17.The Cherokees ( Groepje jongelui) 

toneel,  muziek en dans werden wij betrok- 	 GROEPEN: 
ken bij zo maar een aantal scènes, een aan- 1. Margrieten 2. Mickey en Minnie Mouse. 
tal onwaarschijnlijkheden en een hoop 	 Man en vrouw Piggelmee. 
Wij kregen de indruk, dat het er zowelop A. Jan Klaassen en Katrjn. 
het toneel als in de zaal plezierig aan 	INDIVIDUELEN: 
toe ging.Gezorgd was voor prachtige cbs- 1. Poes - 	2. Eekhoorn - 3.Matroos 
tuums en dcors.Muziek- en Zangvereniging .4. Boertje - 5. Schildpad. 
kregen de gelegenheid om hun beste beentje 
voor te zetten.Terech-t haalde de auteur en: 	 EMMABLOEMOOLLECTE. 

regisseur van het geheel,d.hr.J.Verkoren, 	
e 	abboemcollet9 ten bate v.h.Witte 

de dirigent van muziek-en zangvereniging 	
ruis1T.B.C.Bestrijding heeft alhier opge- 

clhr.J.Mittendorf,voor het voetlicht om hedaJct all& .-- Het bestuur v.h.Witte Kriis 
te laten delen in het applaus.Enigzins 	telijk vo 	

ers n de collectanten har- 

jammer .was,dat .vanaf een aantal plaatsen 	
or i mooie resultaat. 



JEUGDVERKEERSEXAN. 	 BURGERLIJKE STAND. 
Op woensdag 19 mei a.s.des morgens om 9.3O GEBOREN: Arno Casper Jan,zoon van H.Mande 
uur zal, et praktisch gedeelte van het 	 en A.Visscher. 
jeugdverkeersexamen worden gehouden. 	ONDERTROUWD: Gentenaar,Gerrit,oud 22 jaar, 

====en Ravenek,Willemina,Maria,oud 19 jaar. 
Wegens plaatsgebrek moest een deel van de Spanjer,Willem,oud 26 jaar, en Beunder, 
copie blijven overstaan tot het volgende no.Lena Maria, oud 23 jaar. 
Wij zullen dan ook de tekst opnemen van het GETROUWD: Siewertsen,Willima Jacob,oud 38 
lied,dat tijdens de revue op 5 mei gezongen: jaar en de Gooijer,Geurtje,oud. 27 jaar. 
werd op de muziek van"a't effe kan". 

== ADVERTENTIES. 

	

r u 	
TE KOOP NGEBODEU Op zaterdag 22 mei a.s.zal op het sportter- 	

N R K rein de zo langzamerhand traditioneel ge- 
worden sportdag worden gehouden voor de 	 GO.Deieh 
leerlingen van de hoogste drie klassen van 	 BroekermeerdiJk t/o no.35 
de O.L.scholen te Broek,Zu±d.erwoude en Uit. 	 Broek in Waterland. 
dam.In een vijfkamp zullen de kinderen pro-  
beren een diploma sportvaardigheid te 'oe- 	VERLOREN een oorhanger in of buiten 
halen.De onderdelen zijn hardiopen,vexn 	garage Hogetoorn op 5 mei j.l. 
:hoogspringen,kastiebalwerpen en stap.stap_: Terug te bezorgen tegen beloning bij 
sprong.Naar gelang de prestaties kan een 	V1.Hoogenhout,Gal9gouw 7 te Br.in W. 
kind in aanmerking komen voor een A,B,C,D 

of E-diploma.De sportdag wordt georgani- == VERENIGING"OUT BROEK IN WATERLAND" == 
seerd door de voetbalveren. SDOB en de plaat 	meer bekendheid tegeven aan de opzet en 
:selijke afd.van Volksonderwijs.Beide vereni- het doel van de pas opgerichte vereniging 
gingen hopen,dat vele ouders hun kinderen organiseert het bestuur een propaganda-
komen aanmoedigen opdat zij een zo hoog mo- avond,die voor iedereen Vrij toegankelijk is, 
gelijke prestatie behalen.Le dag begint om Deze bijeenkomst zal gehouden worden in de 
10 uur 's morgens.Men wordt verzocht de 	Leerkamer op maandag 24 mei a.s.,'s avonds 
kinderen brood mee te geven.Om plm.l uur om 8 uur.De heer P.Smit,bestuurslid van 
zullen zij in de gelegenheid worden gesteld onze zustervereniging "Oud Edam",is bereid 
hun meegebracht brood te nuttigen.Voor een:  geonclen een causerie te houden over de 
verfrissing wordt door de organiserende :

principiële en practische problemen,die 
verenigingen zorg gedragen. Afloop ongeveer:samenhangen met de zorg voor het Dorps-en 
4 uur.En nu maar hopen op goed weer 	:landschapsschoon in een landelijke gemeente» 

In de pauze zal men de gelegenheid. hebben 
== BLOEIENDE BEEMSTERTOCHT. 	

een aantal tentoongestelde tekeningen,pren- 
66 leerlingen van de O.L.sohool 1 heb-.:

ten en kaarten van het oude Broek te bekij-
ben j.l.zaterdag deelgenomen aan de wandelTken,en daarna zal dhr.Bruigom aan de hand 
tocht door de bloeiende Beemster.Gelopen van door hem gemaakte dia's laten zien, 

:werd een afstand van 10 K.M.door 54 kinde- hoeveel karakteristieks er in onze gemeente 
ren;twaalf matadoren liepen 16K.M. Zoals nog bewaard is gebleven.Het bestuur hoopt 
ie gewonteis,waren er geen uitva1lr te: bij dit eerste optreden naar buiten op vele 
noteren.Met een medaille en de herinneringQ5 te mogen tekenen.Er is dan tevens ge-
aan een prettige dag arriveerden zij onde± legenheid om U als lid van de vereniging 
leiding van 5 volwassenen om ca.13.00  uur op te geven;dat kan echter ook thans reeds 
weer in Broek.En nu maar trainen voor de .ij een der onderstaande bestuursleden.De 
avondvierd.aagse.Nadere mededelingen hier-; contributie beraagt 

f 5.-- per jaar.Doha- 
over volgen nog. 	 teurs zijn zij die de vereniging met een 

hoger bedrag willen steunen. 
==BLIJF VAD DE TULPEN kR. 

Wie of welk persoon is er zo flink om 	
Bree, 

haalde malen de tulpen uit het tuintje van: J.ENieuwhuis,J.v.cl.SnoekJVisser. 
onze oudste inwoonster(Tante Kee)te snij- 
den?Dat het geen kinderwerk is bewijst wel 	 lIET KERKEPLEIN. 
het fei±,dat de bloemen er 's avonds laat 	

Hieronder volgt de eerste verantwoor- nog staan en 's morgens vroeg verdweneni ding van de binnen gekomen gelden voor 
Het is toch een laffe en misselijke daad,om het behoud van pomp en bakken op het 
een oude vrouw van 93 ,jaar,die met zorg 

	:Kerke plein t.w..  haar tulpen heeft gekweekt,van haar bloe-
°  

nien te beroven.Ik wil hierbij een vriende- P.de G. 	100.-- , a. A.S • . 2 -  

lijk verzoek richten tot degeen die dit tel 	R.S.K. 	25.--  , Mw.S.v.d.V. . 10.-- 

kens doet "laat dat toch,en bedenk datwan_ Mev 	v.d.L. Jf  10.-- , O.K. f 2,50 
J.P. f 10.-- neer men zelf eens zo oud mag worden,er 	Veren.Oud Broek f 25.--  

Th H f 2 50 P.G. 1' 25.-- en C.T. geen prettiger bezigheid is dan een tuin- 

	

" 	 In totaal dus reeds f 240.-- tje te vereorgen. 	s aans-Jonert P 	 Bovendien zijn er nog vele toezeggingen 
gedaan welke wij gaarne willen incasseren. 

BER KEFF , Laan 44 	 P.Ent. 
voor rijwielen en bromfietsen. 

100 % service. 


