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A G E N D A bier" zijn bedrogen uitgekomen.Ook voor 
:20~'juni Bejaardentocht ons was het min of meer een verrassing.ïJ 
;21juni Raadsvergadering krijgt echter deze uitzending zeker nog 
:24.26 juni Oud-papier aktie te zien.De leiding van de VPRO heeft be- 
2':•juni Schriftenkijkavond o.l.s.I sloten de musical uit te zenden in de 
:27juni Afscheidsavond leerlingen 6e maand september, vermoedelijk de lke.De 

klas, o.l.s.I.Afscheidsavond leer -reden voor dit uitstel ligt in de om- 
lingen.6e.kla:o.l.s.III standigheid, dat de kijkdichtheid in de 

: 18 juli 500e uitgave blad de Broeker :zomermaanden de helft geringer is dan in 
Gemeenschap de overige maanden van het jaar.En men 

:3-11 aug.Broeker Feestweek vond het jammer van deze kostbare pro- 
:17L18 aug.Wanaeitocht. duktie om die voor een klein aantal kij- 
9-10 okt.Bevolkingsonderzoek T B.C. kers te draaien Uitstel dus,geen afstel. 

==RAADSVRGADERING=== ==OUD-PAPIER _MEISJESVERENIGING=== 
iA,s.vrijdagavond komt. en 26 juni wordt er weer-papie 
vergadering bijeen.Belangrijkste punten opgehaald ten zuiden van de Parallelweg. 
ivan denda zijn  he.t aankopen van Door deze papier-actie is het mogelijk 
i: grond te Zuiderwoude i.v.m. de verbre- dat de meisjesclub van k tot 8 juli kan 
ding van de Dorpsstraat en het vaststel-:kamperen in Woudenberg. Namens de meis- 
ilen van een nieuwe bouwverordening.Dit jesclub ha-"-telijk dank aan allen die heb- 
laatste is nodig omdat enige jaren gele-:ben meegewerkt om dit resultaat te be- 
den een nieuwe Woningwet in werking is reiken,Heeft U nog oud papier staan? 
getreden. Deze wet schrijft o.a. voor, Even een berichtje aan Kerkplein 8voor 

:dat voor 1 augustus 1968 alle bestaande 24 juni en we komen het halen. 
bouwverordeningen moeten worden herzien.: 	 M.Mulder. 

:Bij deze herziening wordt gebruik ge- 
maakt van een model, ontworpen door de 	 ===FEESTWEEK 1968=== 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.Dit Nog nauwelijks bekomen van de festivitei-' 
model wordt in alle gemeenten in Neder- ten rondom het jubileum van SDOB,maken we 
land gehanteerd. Hierdoor ontstaat het 	ons al weer op voor de traditionele ker- 
ivoord•ee-, dat de bouwvoorschriften in 	mis-feestweek.Deze zal wordén gehouden 
alle gemeenten practisch gelijkluidend 	van 3 tot 11 augustus a.s.De kermis duurt 

:zullen zijn. Men begrijpt, dat dit voor van 7 tot en met 11 augustus.Hoewel het 
architecten, aannemers enze van groot 	programma voor de feestweek nog niet 
;belang is. Ook aan de Broeker gemeente- :: helemaal bekend gemaakt kan worden,zijn 
raad zal worden voorgesteld dit uniformeitoch reeds een aantal onderdelen in kan- 
:model te aanvaarden. 	 : nen en kruiken. Geopend wordt weer,zoals 

===VAKANTIE BURGEMEESTER=== 	
gebruikelijk, met een dansavond voor 
jongelui.Daarnaast zal nu ook een dans- De burgemeester zal met vakantie afwezig avond voor "ouderen" worden georganiseerd, 

:zlj.n van 29 juni tot en met i juli a.s.: • uiteraard met een ietwat ander soort or-
Als loco-burgemeester treedt op wethouder •kestje.De liefhebbers van een wals of een :J.van der Snoek, terwijl voor lopende 

• : 	 tango komen dan ook aan bod.Vaste nummers 
zaken de hêer Smits ten gemeentehuize 	• . 
altijd bereikbaar is.Het avond-spreekuur: 3" weer de klaverjas- en de bridgeavond, 
• terwijl de vereniging-Oud-Broek heeft 
in de maand juli vervalt. ;toegezegd ook een evenement tezu1len ver- 

===JUFFRO•UW.CANNEBER= 	 zorgen (U weet vast nog wel vaiidie zoek- 
:Degenen,die op onze agenda hebben ver_ 	wandeltocht door het dorp!).Verder is ge- 
trouwd en j 1. zaterdagavond breeduit 	dacht aan een rugby-demonstratie.Ook het 
voor de televisie gingen zitten om de 	polsstok-springen staat weer op het pro-  
uitzendingtezienvan."JuffrouwCanne- gramma en niet tevergeten:het vuurwerk. 



Het isweer voor elk wat wils! Uw be-zenden. U heeft daarvoor nu nog een 
:langstelling is ons succes! 	 _maand de tijd. Gebruik die tijd! Wij 

==JEUGDHRINNERINGEN=== 	- wachten met belangstelling de stroom van 
inzendingen af. :Toen ik laatst bracht een bezoek 

Aan miin eeboortedorrie Broek 	 AD VER TEN T TE S= 
En ik zag daar naast de kerk 
Een groot autobussen perk, 
:Zeven buitenlandsche bussen 
Daar kon heusch geen speld meer tusschen 
Want ik zag het dorp nog voor mijn geest 
:Zooals het vroeger is geweest 
Met grote bomen op het plein 
Daar speeldEn wij dan reuze fijn 
En op "de rven"voor de brand 
Daar stonden aan de waterkant 
Drie grote kastanje bomen 
Zoo mooi, om van te dromen 
En als het dan zomer was 
En de dauw rolde over het gras 
Dan gaf ons fanfarekorps onderleiding 

van Stapel 
Een concert op de tent,die gebouwd was 

in 't water 
Daar genoot het hele dorp zoo van 
En wij voeren in een schuitje dan 
.In de verte hoorde je eendengesnater 
En de zwaluwen scheerden laag over het 

water 
Ja die zwaluwen waar zijn ze gebleven 
Ik zou ze ons dorp terug willen geven 
Ze bouwden hun nesten tegen de huizen,en. 

onder de bruggen 
En ze verlosten ons dorp van de vele 

muggen 

: Ze brachten geluk, kon je alom horen 
Geen kind zou dan ook zoo'n nestje ver- 

storen 
Het lied van de T'raluwen" kwam dan 

ook goed van pas 
Dat we leerden van juffr.Donker in de 

eerste klas 
Het schoot mij zoo in eens te binnen 
Misschien kunnen de kinderen het weer 
• leren zingen: 
Zwaluw ga je al weg, zoo gauw? 
Kind ik hou niet van de kou 
Morgen gaan we saam en steken over zee, 

naar warmer streken 
En wanneer kom je weer hier? 
Als in knoppen staat de vlier 
Als het ijs smelt in de stromen 
Groen de wei is, wit de bomen 
't Weer aan 't mugje een dansje gunt 
En als je zelf mooi schrijven kunt. 

N.Dekker-Spaans 
Ger.Terborgstre53 huis 

- 	 Amsterdam (Zuid) 

=== BURGERLIJKE STAND 
boren:Zachea Petronella Maria,dvA.J.H 

,:Scholten en C.P.Mvan Amersfoort. 
ondertrouwdGorrjt Smit,27 jaar en 

:Margaretha Elisabeth Marie Meijer,23 jr.. 
Johannes den Haan,23 jr en Adriana 
Oudemast,23 jaar. 
getrouwd: Cornelis de Boer,24 jr en 
Lobbetje Kes, 21 jaar. 

'overleden: Jan Edel, 74 jaar. 
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