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ACTIE "HET DORP..... :Dan komt de goede Sint aan bij e steiger aah 
Op het moment,dat wij dit schrjven,is de TVHde Erven.Alle schoolkinderen,zowel van k1eu-
en Radio-actie voor "Het DorpHnog  in volle terschool als van lagere school,zullen daar 
gang.Het is nu dinsdagmorgen 27 november. aanwezig zijn,evenals,naar wij hopen en ver- 
Hoeveel mensen zullen de afgelopen nacht 	wachten,vele ouderen en ook de kleintjes 9  

et naarbed zijn geweest?Wie heeft hetvo1-die nog niet op de kleuterschool zijn.Vandaar 
acht om de gehele nacht te blijven kijken in optocht naar het Gemeentehuis,waar hij 

naar dat wondere schouwspel van een steeds toegezongen zal worden en de burgemeester 
groeiende hoeveelheid geld,afgewisseld met hem officieel zal verwelkomen.Afhankelijk van 

	

imuziek,zang en dans?Wij niet.He-t werd wel 	het weer zal daarna een kortere of langere 
laat want onwillekeurig boeit zo iets.Maar tocht door het dorp worden gemaakt. 
opblijven,neen,da-t werd ons te gortig.En het De kinderen van de le en 2e klas van de la-
succes. van een dergelijke actie blijkt toch ::gere school gaan dan naar het Broeker Huis, 
wel bijzonder groot te zijn.Zoals U weet,be- waar St.Nioolaas hen zal bezoekén(ca.lO uur 
gon het met een inzameling,waarbij de krul- Voor zover de plaatsruimte dit toelaat,zijn 
deniers hun medewerking verleenden.Ophun de ouders van deze kinderen ook welkom in 
beurt brachten deze het bij hen ingeleverde het Broeker Huis,mits zij niet vergezeld zijn 
geld naar de postkantoren,waar de P.T.T.- van andere kinderen.Afloop van het ochtend-::  

':ambtenaren het.bedrag telden.Hët postkan- programma ca.11,39 uur.Sint Nicolaas is dan 
toor te Broek in Waterland telde f 802 9 85. echter al lang weer vertrokken om zich naar 
Aan deze actie is ook afgedragen de op- 	de kleuterschool te begeven,waar oudercom- 
brengst van twee "voorstellingen" die een missie en leidsters er voor zullen zorgen 
paar kinderen onlangs met andere kinderen dat ook de kleuters een fijne ochtend ullen 
hebben gegeven. (Zo snijdt het mes aan twee beleven. Na de middag,om 14.00  uur,verzame- 

	

ten:de kinderen een lollige middag en 	len de leerlingen van de 3e t/m de 6e klas 
tevens het besef iets gedaan te hebben 	van de lagere school zich ook in het Broeke 
voor .minder-bed.eelden). Het in Zuid.erwoude Huis voor een feestmid.dag.Ook bij hen komt 
en Uitdam ingezamelde geld is dooreen ge- St.Nicolaas even kijken.Afloop van het mid- 
teld met dat van Monnickend.am,zodat wij U 	dagprogramma ± 16.00 uur. Wij spreken de wens 
daarvan helaas geen opgave kunnen verstrek+uit,dat 5 december 1962 een plezierige dag 
ken Maar ook daar zal men zich wel niet on- zal worden voor groot en klein in Broek in 
betuigd hebben gelaten.Hoe het zij,het doel Waterland. (Over de St.Nicolaasviering in 
wordt bereikt.Heel Nederland leeft mee en Zuiderwoude en Uitdam kunnen wij U helaas 
er is geen twijfel meer aan:het dorp komter niets vertellen,omdat ons daaromtrent geen 

Red. 	enkele mededeling heeft bereikt). Red 
ST NICOLAAS 

Na heel wat vijven en zessen(heeft dat te 	 === 50-JARIGE BRUILOFT. 

maken met 5 en 6 december?)is het dan nu 	J.l.dinsdag beleefde het echtpaar M.Nooy- 

zover,dat wij 13 bekend kunnen maken,dat t. Achterberg aan het Roomeinde de dag,waarop 
Nicolas in eigen persoon ons dorp zal ko- zij 50 jaar getrouwd waren.Al weten wij,dat 

men bezoeken.Ondanks zijn drukke werkzaam- de gezondheidstoestand van Mevr.Nooy niet 
heden op het •Concilie te Rome heeft hij toch zp bijzonder goed is,willen wij hen toch gaax-
de tijd kunnen vinden ons met zijn bezoek te ne met deze dag alsnog gelukwensen Rad.. 
vereren Zijn bezoek valt in twee gedeelten 	 NOGMAALS HET WITTE KRUIS. 
uiteen.Het ene gedeelte is,misschien wat 	Na de twee voortreffelijke artikelen in dit 
meerbiedig uitgedrukt,zijn optreden in het blad,waaruit 

13 vrijwel alles over het Kruis-
openbaar:.het tweede gedeelte is,dat hij ach-:: werk kon vernemen,lijkt het wat overbodig, 
tereenvolgens de schoolkinderen van het 	daar nog eens op terug te komen.Tijdens ge- 
dorp bezoekt.De intocht,georganiseerd door sprekken in de praktijk is mij echter herhaal-
de oudercommissie en het personeel van de delijkgebleken,dat het werk van Het Witte 
Lagere Schooi,zal plaats vinden op woensdag Kruis,en met name de activiteiten van onze 
5 december 

a.s.de...... 
 morgens 	:wijkzuster ,wel door ieder 



................................................... ......................... Verpleging van bedlegerige zieken,verzor- 	_-_ 	PLÁTTËÏhNDSVROUÏ7.._ ....` 
gen van bejaarden,helpen bij bevallingen,raad:Woensdag 21 nov.j.l.gaf de Bond van Platte-- 
en steun verlenen voor er_ na het kraambed, landsvrouwen,afd.B.i.W.& O.een avond in het 
houden van consultatiebureaux voor zeugelinLBroekerhuis.Deze avond werd verzorgd door dè 
gen en kleuters,het geven van adviezen in- voordrachts-kunstenares Mevr.v.'t Kaar-Rade- 
zake allerlei sociale- eiins-en h 	 ~maker.Tijdnns het Huishoudelijk gedeelte maak= g 	

ygiërischete de voorzitster de dames er op attent dat: moeilijkheden enz.enz.).iJiaar dat men toch 	:het tafelkleeá,ons geschonken ter nagedach- 
dikwijls niet duidelijk beseft,dat ook diege- tenis aan Mevr.Leuw-van Moppenvoor het 
:ner.,die ogenschijnlijk nooit direct iets met eerst in gebruik werd genomen en op de be-
het "WItte Kruis"te maken hebben)bv.gezonde stuurstafel was gelegd.flievr.Poolman-Kout had 
:mensen van middelbare leeftijd zonder kleine er iets passends op geborduurd. 
kinderen en zonder Inwonende bejaarde farm-.Vervolgens werd het woord gegeven aan Mevr. 
lieleden)toch evengoed mee-profiteren van 	't Kaar-Rademaker.Zij droeg voor een gedeelte 

het Kruiswexk.Door de arbeid van Het Witte uit 
	van Paul Coleco"Het Kleine Vron-; 

:der'~ .Het geheel speelde zich af in Italië9 
:Kruis is nl.een ongekende verhoging van het na de 2e wereldoorlog,waar een klein wees- 
algemene gezondheidspeil bereikt,waar ieder-=jongetje met zijn ezeltje Violetta(zijr_ enige; 

	

:een mee gebaat is.Zonder de voortdurende 	bezit)in hun onderhoud moesten voorzien. 
waakzaamheid van de Kruisvèrenigingen zouden: Zij wist dit op zo'n gevoelige wijze naar vo-
onmiddellijk allerlei ziekten,al of niet in ;ren te brengen dat een ieder,geboeid,het wel 
:de vorm van epidemiën,onze gezondheid gaar_ en wee van de kleine jongen volgde. 
bedreigen, zou de kindersterfte onhoog gaan, Na de pauze hadden de voordrachten een meer: 

:zouden onze bejaarden veel vroeger sterven ; humo.ristische strekking.ivievr.'t Kaar droeg 
vervolgens een gedeelte voor uit het zeer 

en een veel onaangenamer oude dag beleven. ;bekende boek"De Gouden Rem "van Jan Mens. 
:Niemand hoeft dus het gevoel te hebben,dat ;Ook dit werd door een ieder zeer gewaardeerd. 
;zijn contributie aan het Witte Kruis wegge- :Vervolgens nog een schetsje uit "De Waarheid 
gooid geld,of een soort liefdadigheid is. ;over Si.Nicolaas" van Godfried Bomansen /De 
U kunt er zeker van zijn dat Uw bijdrage,min-; Wonderlijke waard uit Hotel Caracas"of(De 
der dan één zakje petats per gezin per week)Kippenschilder)van A.M.de Jong.Mevr.'t Ka 
:uitstekend besteed is.Ook de gemeentelijke Rademaker was voor onze vereniging nog een 
en provinciale besturen beseffen dit geluk- o.r?bekende maar wel is gebleken dat we een 
ki tde e 	steunen het Kruiswerk met 	

goede keus gemaakt hadden.Heel jammer was 
ger g 5en seunen 	ru 	me 	:het  dat er maar zo weinig dames van deze 

:behoorlijke subsidies.Niettemin is de nutti-:mooie avond hebben enoten.Voorz.dankte de 
ge, ja onmisbare taak var. het Witte Kruis 	spreekster dan ook geel hartelijk en sprak 

:alleen uitvoerbaar ,wanneer de gehele bevel- :tevens de wens uit om nogmaals een beroep 

king hiertoe zijn steentje bijdragt,zodat het: op Mevr,-'t Kaar te mogen doen.Mevr.Middel- 
'volkomen redelijk is te stellen dat elk ge- :beek wenst een ieder wel thuis en zo behoor-
'zin lid behoort te zijn van de plaatselijke 

G. 
ook deze avond weer tot het verleden. 

G.N.K 
:Kruisvereniging. 	 C.den Iartoo 	-- 	

r 	---  

	

g. 	BURGERLIJKE STAND. 
PLUIBjlEE EN KONIJNENHOUDERSVERENIGING_ 	G .BOREN; Martin, z.v.H. ~~1.Eppenga en J. C.v.d 

	

BROEK IN WATERLAND & OMSTR. 	Ploeg. ONDERTROUWD: Wijnberg,Hans,oud 23 jr 
:Enkele leden van deze vereniging hebben op en Slegt,Alida Maria, oud 24 jr.GETROUWD: 

de jongdieren-tentoonstelling Arnithophilia Sanders,.Cornelis,oud 32 jr.er. Canrinus, 
te Utrecht fraaie resultaten behaald n.l. 	Grietje,oud 28 jr.(te Bolsward).van der 

H.Th.V1.Kwakman,?i'dam,met 2 Vl.Reus wit 	Meulen,Jacob,oud 33 jr.en Kerkvoort,Franci- 

2xZZG er. 0-prijs.G.Hoetmer B.i.W.met 2 rus 	naElizabeth,oud 26 jr. 	 - 

:zwart 2xZZG en 1 blauwe Rus ZG.D.de Waart,: 	__= KERKDIEIISTEN. - 
~Ml'dam,met 1 Rijnlander 1ZG.F.de.Wit,IlpendaraBROEK: 2 Dec. 10 uur vm. Ds.Buskes 
met 3 Tan's 1xZG - 2xGG.H.Th.W.Kwakman met 	9 Dec. 10 uur vm. Ds.Buskes. 
1 kleurdwerg blauw mart er, G. L.Slagt Br.i.W. ZUIDERWOUDE: 2 Dec.10 uur vmDs.K.Prinsen 

'met 2 sussex krielen GG en G.J.Hoetmer met 	 9 Dec. 7,30 uur NM1.Ds.Elzinga.. 

~2 antwerpse baardkrielen 2xG.G.Hoetmer met ;UITDAM: 2 dec. 7,30 uur nm. Ds.Elzinga. 

Oud engelse vechtkrielen 2xGG en lxG. 	 dec. 10 uur vm.Ds.C.L.Verbaas. 

~J.de Waart,Middelie met 2 trio's zilver 	 --~-~` ADVERTEITIES. 
Duckwing Leghor n1xZG,1xGG en 1 barnevelder 

:kriel GG,en 2 wyandotte krielen G en VG. 	Daar het mij onmogelijk is allen. persoonlijk 

C.de Vries met ,l toom Java-krielen,doch de- te bedanken doe ik het langs deze weg. 
ze bleef jammer genoeg zonder een vermei- Allen hartelijk dank,vooral aan de buren 

:van de Laan,die deze dag tot een onverge- 
ding.De meeste van deze dieren zullen oP 	telijke dag hebben gemaakt en voor de zeer 
de tentoonstelling in Broek ook te zien zijn. vele en mooie geschenken die ik heb mogen 

	

NUTSBIBLIOTHEEK =__ 	 ontvangen bij mijn thuiskomst uit Nieuw- 

In verband met St.Nicolaas zal de uitlening 	
inea,00k mede namens mijn ouders.  

Nogmaals hartelijk dank 
der boeken verschoven worden van woensdag 

	dank. 
	Veen,Laan 38. 

5 dec.op donderdagavond 6 dec.Voor deze 
:keer zal's middags geen gelegenheid zijn om A.s.zaterdag 1 dec. KLAVERJASWEDSTRIJD in 

:boeken te ruilen.Vanaf 12 dec.is  de biblio= Café Tramhalte,Eilandweg 1. aanvang 8 uur, 

~theek iedere woensdagmiddag van 2,30-3.30 :inleggeld f 1.--,mooie prijzen en voor 
:uur geopend en 's avonds van 7-8 uur. 	iedere deelnemer-ster een aardige sur- 

Als de Jeugdherberg zijn deuren opent voor pp±se. 
• d t kk 	lt d 	dd 	tl nin 	' e re ers verve 	e ml ag-- e 	g. 

De Bibliothecaresse 	 BER KEFT , Laan 44. 

	

C.S.Bakker. 	 voor rijwielen en bromfietsen.• 
100 % service. 


