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Ô 	dËUJL . .= 	" ACTIE VOOR VLUCHTELINGENHULP. 	 1I 	 e 
A.s.maandagavond van 20.20 tot 20.50  uur echter reeds doen weten,dat hij hiermede zeér 
zult Uvia radio en televisie kunnen 1uis-spaarzaam zal zijn.Het is te begrijpen,dat en 
teren en kijken naar een speciaal programrnadergelijke ingrijpende maatregel vele van onze 
gewijd aan een probleem,dat in vele delen veehouders voor grote moeilijkheden stelt. 
van de wereld nog steeds niet is opgelost,Anderzijds dient men te bedenken,dat er veel 
n.l.het vluchtelingenprobleem.Her en der aan gelegen is uitbreiding van deze ziekte 
leven nog mensen,die door allerlei omstan-te voorkomen.Daartoe zullen allen moeten 

!digheden van huis en hof zijn verjaagd.De medewerken.Laten wij hopen,dat de belemmeren-
omstandigheden,waaronder deze mensen levende maatregelen spoedig kunnen worden inge-
moeten,zijn vaak hemeltergend.Dat zal uit trokken. 
de bovengenoemde uitzendingen ook wel blij-==== 
ken.0 voelt wel,d.at de oplossing van dit  
probleem alleen mogelijk is,indien voldoen-0P verzoek van de P.T.T.brengen wij onder 13* 
de fondsen daarvoor beschikbaar zijn.En nu aandacht,dat nog een aantal inwoners in hui 
komt natuurlijk"des Eudels Kern;d.irect na correspondentie gebruik maakt van de al en4- 
radio-en televisie-uitzending zal een 	ge jaren vervallen oude huisnuxnmers.Het za 
groep vrijwilligers op pad gaan om Uw 	 zijn,dat zulks verwarring in de hand 
wat lichter te maken.Tussen 9 en 10 uur 	werkt.Temeer voor een postbesteller,die hir 
die avond kunt U ze verwachten.Lateri 1N 	niet geheel en al ingeburgerd. is.Wij doen 
ook in onze gemeente tonen,dat wij begaan dus een beroep op U steeds Uw goede huis-
zijn met het lot van velen die slachtoffer nummer te vermelden 
zijn geworden van feiten en gebeurtenissen 
buiten hun wil.En laten wij dankbaar zijn, 	 BROEKER-BRIDGE-CLUB. 

dat wij voor een dergelijk lot gespaard zijn De competitie van de Broeker Bridgeclub is 
gebleven. 	 al weer geruime -tijd aan de gang er er word 

met  veel animo gespeeld.De club is de af ge- 
MOND-EN KLAUWZEER. 	 lopen week ook naar buiten opgetreden met 

Het zal 13 allemaal wel bekend zijn,dat on- wisselend succes.J.l.zaterdag werd tijdens 
langs in de gemeente Landsmeer op enige 	de "palingdrive"te Volendam de verenigings- 

veehoudersbedrjven de gevreesde ziekte 	prijs in de wacht gesleept,terwijl de paren 

Mond-en Klauwzeer is uitgebroken.Onmiddel_J.Prjs_P.Bakker en H.de Boekhorst-J.v.d. 
lijk daarna is door de directeur van de veeSnoek ieder met eerlijk verdiende paling 
artsenijkundige dienst een beschikking ge- naar huis gingen. 
nomen,waarbij alle vervoer van herkauwende In een vriendschappelijke wedstrijd tegen de 
dieren en varkens binnen een gebied met 	Bridge-club Edam op j.l.dinsclag moesten de!. 
een straal van 5 kilometer romdom het be- Broekers echter in de Edammers hun meerderb 
smette bedrijf is verboden.In deze zone 	erkennen.In beide groepen(A.en B.)won de 

valt ook de gemeente Broek in Waterland. 	Bridgeclb Eclam.Dat het een gezellige en 
gedeeltelijk.Dat gedeelte is zo goed moge- prettige wedstrijd is geweest,hoeven wij voo' 
lijk aangegeven door het plaatsen van op- de insiders eigenlijk niet eens te vermelden. 

schriften.De grens van het gebied loopt 	A proposmieuwe leden zijn nog steeds welkom. 

!,van de Leek langs de Overlekergouw,de At- Iedere vrijdagavond vanaf 8 uur in Café 
jehgouw,d.e Burg.Peereboomweg en de Aanda 0flC01  

mergouw;voorbij de boerderij van dhr.Splin- 	 __. --= 	CURSUS  	'.J.u_i J. -- - 

ter snijdt de grenslijn van het gebied de De Engelse cursus van het Nut wordt weer 
:Aandammergouw en loopt dan naar Holysloot.: hervat.Belangstellenden hiervoor kunnen 
Buiten het gebied valt dus dat gedeelte  zich uiterlijk 21 okt.a.s.opgeven bij Mevr. 
van de gemeente dat ten Noorden en ten Mande,Dr.C.Bakkerstraat 12..- 
Oosten van de genoemde grenslijn ligt. 	_ _ 

	

Ontheffingen van het vervoerverbod kunnen 	BER KEFF, Laan 44 	 100% 

.. 

	

...verle..nd .door de Insp.van de vee- 	voor rijwielen en bromfietsen. service 



= VIVA la MUSICA. 	= 	 . 	== 	BAZAR ZUIDERWOUDE. 	= 
Goed nieuws van het "Waterlands AmusementsAan het slot van mijn vorig berichtje in 
OrkestOp vrijdag 1 nov.a.s.gaan we met ons:j-t blad sprak ik de hoop uit nu enig re- 
hele orkest naar het Roothaanhuis 5 lRozen- sultaat te kunnen melden.Dit is gelukkig 
gracht 133  Amsterdam.Daar worden wecistrj- geen ijdele wens ge11even,want reeds de vL-
den gehouden om de titel "Kampioen dermaHgende dag liep mijn man in Broek en werd 
teurs Arnsterd.am",met als ereprijs de Gerneen-hem een mooie fruitmand toegezegd.Dat geeft 
te medaille van de stad xnsterdam.(Nu zijn de burger moed en toen er clan ook nog een 
we wel geen Amsterdammers,maar hun vuil 	briefkaart uit Broek kwam om het een en 
hebben we in ieder geval wel,en het kan 	ander op te halen,dacht ik-.die klokkendie- 
heus geen kwaad,als ze eens op een andere ven laten de turken toch niet in de steek. 
manier met Broek kennis maken).Op deze 1 Komt lezers helpt ons een handje en als 15 
:nov.zijn zeker 2 juryleden van de Avro aan-van plan bent dat te doen,stel dan niet uit 
wezig,nl.de  Heer Ene Kranz,hoofd lichte tot morgen,wat gij heden doen kunt.Ik zou 
muziek van de AVRO,en dhr.Herman Broekhui-:U wel de raad willen geven om met Uw St.Ni-
zen,hoofd. jeugduitzendingen van MINJON vancolaasiakopen te wachten tot U bij ons op 
de AVRO.We maken een kans,dat als het ge- bezoek bent geweest.Er is vast iets van Uw 
bodene er mee door kan,dat men ons vraagt gading bijzelf s voor de heren hebben wij 
voor een opname voor de radio.Beioven kUnHo.a.mooi gereedschap te koop wat bij veel 
nen ze dat niet,maar de heren zullen zeker:Ilhelt II zelfers 11  in de smaak zal vallen. 
niet nalaten als er naar hun mening een 	 A.HElzinga-van Lento. 
mogelijkheid is,om hierover met ons tespre_ 	 _ 
ken. 't Is dus toekomstmuziel',maar 'tklnkt 	 PLATTELANDSVROUWEN. 
aantrekkelijk.\7e hopen dat we een heleboel 0 woensdag 23 okt. .s.treedt in het Vene- 
supporters mee krijgn 9 dat steunt moreel, nigdngsgebuw te Monnikendam het gezelseh ap want we zullen heus wel nerveus zijn. 	Onder Ons" van Jan van Ruiven op met het 
't Begint om 8 uur precies en de lage en- toneelspel" Een hete zomeravond".Voor deze 
treeprijs van f l.--per persoon komt ten 	avond zijn voor niet-leden van het Nut en 
bate van het vacantiewerk en uitbreiding:de Plattelandsvrouwen nog toegangskaarten 
van het invalidenwagenpark van de Bond van verkr jgbaar  a f 1.- per persoon bij Mevr. 
Invaliden te Amsterdam ( hè hè). 	 NierorParallelweg 19.Er rijdt een extra 

Setr.Mevr.M.Karanelan. _bus;vertrek 19.30  hij Bonten;kosten ook 

SCH00LNIE7S 0.L.S. 	 per persoon. 

1 	ste aktie Oud papier. 5342 Kg. :PLUIMVEE-EN KOIIIJNENHOUD VEREN 
Opbrengst ! 235.35. 	 Vijf leden van de Pluimvee-en Konijnenhoudr- 

2. Kinderpostzegels,aan bestellingen 	vereniging Broek in Waterland & O.hebben 
binnengekomen ƒ 935 - --- gezamenlijk ingezonden naar de Jongdierente- 

3.Vakanties - Cursusjaar 1963-1964. 	toonstelling 'Ornithophilia"van Pluimvee ei 
Herfstvakantie van 26 okt.t/m 30 okt. 	Konijnen in de Jaarbeurshallen te Utrecht. 
Kerstvakantie van 21 deo.t/m 5 januari 	De Heer G.H0etmor boekte hier successen 
Paasvakantie van 26 maart t/m 6 april 	met een Oud Engelse Vechtkrielhaan 1 ZG en 
Pinkstervakantie van 16 mei t/m 19 meL 	won hij een 0-prijs en met een konijn,een 
Zomervakantie van 11 juli t/m 16 aug. 	blauwe Rus 1 ZZG,won hij een 0-prjs.NM-prijs 
Zoudt 15 met het maken van vakantierlannen enn hekrtja.De volgende predicaten wer- 
hiermee zoveel mogelijk tekening willen 	den behaaid.J.de Waart Middelie met Leghor 

:houden ?. 	 CD.. Patrijs G;C.de Vries Br. in Waterl.met Java- 
BROEKERFILK. 	 knel lx GG en 3  x G;G.Hoetmer Br.in WaterL 

Op zaterdag 21 sept.had,zoals de meesten Hmet, Oud. Eng.Vechtkniel 1 ZGBassette krie- 
wel bekend is,de opname van de Broeken 	len 1 x GO en 1 x G. 
dorpsfilm plaats.Even over 830 arriveer- jo 	Waart Mdam met Tan lxGG,lxG, 
de hier de uit 3 man bestaande filmploeg. Papillon 1 ZGiJ.Joosten Ransdorp met Rode 
Na een korte bespreking werd direct oppadNi.euw Zeelander 1 ZGG.Hoetmer,Br.in Water-l. 
gegaan.Wat werd er gedraaidDe cameraman met Russen 1 7 Z en GG 
was onvermoeid .Hoeveel kinderen zal hij 

URGERLKE STAFD niet de handjes hebben geschud en zelfs 	
GEBOREN Gert Jan zoon van R.Lobbes en ook nog een moeder met een schreeuwend 	-- - 
I.0. G ornelissen kleintje achter gelaten,want hij had geen Elk,zoon van W.Burger en S.L.Saager. 

tijd meer dit kind zoet te maken.Ik zal 	
ONDERTROL: de Boer Johan,Christiaan,oud 

geen beschrijving geven van de tocht door 27 jaar en Berkhout,erentiana,Johanna, 
heel het dorp daar het leuker is als we  

 oud , 
	

3aar. 
over enkele maanden cie film zien zonder 
dat we er al veel van weten. De medewerking: 	 KERKDIENSTEN. 

,van zeer velen was buitengewoon groot en BROEK IN WATERLAND 
vooral de verenigingen bleken door hun de20 okt. 10.00 uur vm.Ds.Buskes 
monstraties en medewerking aan de optocht7 okt. 19.30  uur nm.Ds.Buskes 
veel bijgedragen te hebben om een film te A.s.dinsdag 22 okt.8 uur zendingsavond in de 
doen ontstaan,waarvan we deze winter met leerkamer.Spreker:Ds.Visch uit Bali. 
grote belangstelling zullen uitziefl.WeZU1-ZTJIDERWOUDE: 
len in 't geheel geen namen noemen van de 20 okt 10 uur vm. Ds.Langelaar 
vele filmartisten en andere medewer±cers, 27 okt, 19.30 nm. Ds.B.Elzinga 
daar dit onmogelijk is.Zodra de datum van 

daarvan de filmvertoning bekend is zult 11 	UITDAM: 20 okt. 19.30  uur nm.Ds.Elzinga , 
natuurlijk op de hoogte worden gesteld 	 27 okt. 10.00 uur vrn.s.z1nga 
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