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DE VLUCHTELINGENACTIE. 	 hebt om t "poolen't.In bevestigend geval 
Deze actie is in onze gemeente(helaas met zal dan gelijktijdig de deelnemerskaart inge-
uitzond-ering van Uitdam)een groot succes ;vuld worden,terwijl dan daarna desgewenst 
geworden.Door het grote aantal medewerken-: iedere week de toto-formulieren bij U a±'ge-
den was het mogelijk binnen een uur prac- haald wordenGemakke1ijker kan het werkelijk 
tisch overal aan de deur te Zijn geweest. niet en ........ U hebt elke week kans op 
Zowel in Zuiderwoude als in Broek hebben geldprijzen van duizenden guldens!! 	

L de medewerkers eerst gezamenlijk naar het 
televisieprogramma  gekeken,dat op deze ac4 
tie betrekking had.Direct na afloop daar- 	 BAZAR ZUIDERWOIJDE. 
van steven zij alle richtingen uit om met Dit is het laatste berichtje v66r de grote 
de bus te rammelen.Het tempo daarvan werd. dag en het is ons een waar genoegen 13 uit 
belangrijk verhoogd,doordat: een aantal 	te nodigen voor een bezoek aan onze bazar 
autobezitters de jongelui her en der af- wat alleszins de moeite waard zal zijn. 
zette in de voor hen bepaalde wijken. 	We hebben zoveel mooie dingen te koop dat 
Ook het tellen van de opbrengst verliep 	een bezoek aan een groot warenhuis overbo- 
byzonder vlot,zodat reeds om kwart over 	dig zal blijken.Wij hopen dinsdag 12 Movember 
tien die avond het resultaat bekend was. 1 s middags om halfdrie te openen.Om 2 uur 
En dat resultaat loog er niet om:in Broek gaan de deuren al open om iedereen in de 
werd opgehaald. f 469.88 9 in Zuiderwoude 	gelegenheid te stellen de tentoongestelde 
f 121,59.Nadien werd nog afgedragen een 	goederen te bewonderen,vooral door de moe- 
bedrag van f 3,50,zodat de totale op- 	ders die een dochtertje op de meisjesclub 
brengst was f 594.97. 	 hebben zal dit wel gewaardeerd worden. 
Hartelijk dank aan allen, die op één of an- 's Avonds is er dan de grote verloting9  
dere wijze aan deze bliksemactie meewerk- terwijl de volgende clag,de 13e  dus,wij ook 
ten en uiteraard ook aan allen,die voor 	van 's middags 2 uur af geopend zijn. Komt 
dit doel in hun beurs hebben getast. 	dus en brengt anderen mee.' Thee en koffie 

te B. 	wordt gezellig geserveerd en een dronk is 
een zit waard, zodat 13 na Uw inkopen weer 

DE VOETBAL-TOTO, 	 gesterkt naar huis kunt terugkeren. 
Het bestuur van de voetbalverenS.D.0.B»' Tot ziens op 12 en 13 nov.in  Zuiderwoude. 
heeft zich al meer dan eens afgevraagd, 	Wij hebben intussen ook de lepeltjes ont- 
hoe het toch mogelijk is,dat,in vergelij- 

S vangen die wij reeds enige tijd geleden be- 
king met de omliggende plaatsen,de deel- steld hadden.Ze zijn heel mooi uitgevallen 
name aan de voetbal-toto in Broek in Wa- en werkelijk iets wat men in zijn bezit wil 
terland zo byzonder gering is.. .. 	hebben terwijl het een mooi persoonlijk ge- 
Vermoedelijk moet dit voor een belangrijk 	schenkje is voor familie of vrienden. 
deel worden toegeschreven aan onbekend- De prijs is .f 2.75  en ze zijn aan de pasto- 
heid met de voetbalpoolaan de ariderekant rie in Zuiderwoude te verkrijgen. 
is het begrijpelijk,d.at men er niet toe komt 	 Mevr.Elzinga-van Lente. 
om elke week de "pool"te gaan wegbrengen 
met alle daaraan verbonden angemakken. 	------ CURSUSSEN. 
En toch zijn er diverse ingezetenen,die, 	De streekverbetering zal een cursus van 
aangetrokken door de steeds in omvang toe+.vier  keer houden over het huis. 
nemende geldprijzen,graag aan de toto wil-:,13 nov. 14.00  uur - woningcursus 
len deelnemen als het hun maar wat gemak- 	19 nov. 20.00 uur - vloerbedekking 
kelijker wordt gethaakt bij de inlevering eto. 26 nov. 20.00 uur - wandbekleding 
Welnu,aan dat verlangen kan nu worden te- ? dec. 	binnenhuis architectuur. 
gemoet gekomen,doordat de jeugd van de 	De cursus wordt gegeven in de leerkamer 
voetbalvereniging zal worden ingeschakeld:bij de Ned.Herv.Kerk. De kosten voor de ge- 
bij het ophalen van de poolformulieren. 	hele cursus bedragen f 2.50. Opgaven bij: 
Volgende week komen de SDOB-junioren even;Mw.van Yperen,Parallelweg 11. Tel.386. 
bij 13 langs om te informeren of 11 interse 	

..........
__ 



COlLECTE t.b.v.HET St.NICOLAAsFEEsT 1963. 
In de week van 11-17 november a.s.zal een 
lijstcollecte worden gehouden ten bate van 
het Sint-Nicolaasfeest 1963. Overbodig 
deze collecte hij 13 aan te bevelen. 

AUTO - RIT. 
Op verzoek van de Motor-en Autoclub te 
Purmerend delen wij 13 mede,dat a.s.zondag 
3 november een orinteringsrit voor auto's 
en motoren wordt gehouden.Start vanaf 2uur 
bij Café "Het Paradijs' aan de Neckerdijk te 
:Purmerend. 

KERKDIENSTEN. 

BROEK IN WATERLAND. 

3 november. 10.00 uur vm.Ds.Buskes 
10 november. 10.00 uur vm,Ds.Buskes. 

ZUIDERWOUDE. 

• 3 november 10.00 uur vm.Dhr.v.Ielen 
van Amsterdam West. 

10 november. 7.30 uur nm.Ds.B.Elzinga 
UITDAM. 

3 november. 7.30 uur nm. Ds.B.Elzinga 
10 november.10.00 uur vm. Dhr.A.J.v.d.Drift 

van Amsterdam West. 
Op woensdag 6 november a.s. 

zal in UITDAM een dankdienst worden gehoü-
:d1 voor hetgewas,aanvang 8.00 uur. 
:voorganger Ds.B.Elzinga. 

-- 
BURGERLIJKE STAND. 

:GEBOREN: Ren,zoon van E.cle Boer en J.A. 
Koningen. 
Gerrit Jan, zoon van P.Kroon en 

• P.Kruiswijk. 
ONDERTROUWD: 

Verwey,Gerrit, oud 23 jaar en 
Heynis,Johanna Christina Maria 9  
oud 20 jaar. 

ADVERTENTIES. 

Nog steeds komt het voor,dat men zich 
vpor financiële zaken naar de gemeen-
te-secretarie begeeft op dagen,waarop 
de kassire geen zitting heeft. 
Tot nu toe is hiermede de nodige soe-
pelheid. betracht ,maar voortaan wordt 
streng de hand gehouden aan de vast-
gestelde zitdagen. Deze zijn: 
MAANDAG- en WOENSDAGOCHTEND van 

9.00 tot 12.30 uur. 

Te Koop 
1R(TP 1iîP TTfl1DTAATS. 

Indeling: Grote woon-eetkamer 
met parketvloer. 
Keuken, Hall, Douche 
3 slaapkamers 9 2 balcons. 
geheel gestoffeerd. 

Schuur,aanlegsteiger en stalen 
roeivlot met luchtkasten. 

KOOPSOM j? 
 16.500.-- 

A.P.00umou,woOnark Watêrlander 
Broekermeerdijk t.o.nr.23. 

Ber Keff 
Laan 44 

voor rijwielen en bromfietsen. 

10 (1) 0/0 Service. 

D. I 1 oeg e r, 
Zuideinde 2, BROEK IN WATERLAND. 

Telefoon 02903-251, 

Uw adres voor: 

ELECTRISCHE DEKENS 
met thermostaat 
1 of 2 persoons. 

Diverse merken reeds vanaf f 59.--

Ook voor VENTILATOR-KACHELS enz. 

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK 
BROEK IN WATERLAND. 

Voor al Uw Bankzaken naar de 
Coöperatieve Boerenleenbank 
Broek in Waterland, Kerkplein 9. 
Gewone spaarge.ld.éh 

jaardeposito's 

Ambt enarenspaarre geling 

Jeugdspaarregeling(Zilvervloot) 

Voorschotten 

.Hypotheken 

Credieten 

Rekening courant 

Effecten 

Coupons 

Deviezen 

Safe.-loketten 

Spaarbusjes 

etc. 

Volledige service. 

Kantoor-uren. 

Maandag van 6 - 8 uur n.m. 
Dinsdag van 9 - 11.30 te Purmerend 
Woensdag van 9 - 12 uur v.m. 
Vrijdag van 9 - 12 uur v.m. 
Vrijdag van 6 - 8 uur n.m. 

Voor spoedgevallen staan wij 
altijd klaar. 

C.Nooy, 
kassier, 

Adverteer in 
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