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)4 BROEKER GEMEENSCHAP 
ORGAAN VAN DE STICHTING DE DROKR GEMEENSCFTAIY' 

SINT [iAARTEN. oor Vei1i 1Tkeer.0p het laatste 'ome t 
Sintere Sintere Maarten,de kalven dragen bleek de kortsluiting en kon er nog net op 
staarten etc.etc. 	 tijd gerepareerd worden.Het NUT houdt haar 
Op maandag j.1. ,de elfde van de elfde,heb-(of zijn?)avond. op 20 nov.,Veilig Verkeer 
ben wij allen het bovenstaande lied weer 	verschuift naar 27 november. 
horen zingen.Met bibberende stemmetjes 	Toch zijn zulke dingen voor de organiserende 
door de kleintjes,met forse stemmen door verenigingen vervelend.Wij zouden moeten 
de "mannen"onder de lampiondragers.Wij vin-trachten een samenloop van vergaderingen of 
den het ieder. jaar weer een machtige bele-bijeenkomsten zoveel mogelijk te voorkomen. 
venis,dit kinderfestijn.Verplaa-ts 13 eens inEr zijn toch al zo weinig avonden in een 

:de  gedachtengang van de kleinere kinderen.week.Maandags film op de Televisie,dond'er- 
Door het meedragen van een lichtje en het dags een toneelstuk enz,enz.En daar moet 
zingen van een versje gaan alle deuren in een verenigingsbestuur tussendoor zeilen. 
het dorp voor je open en dat niet alleen, Als je dan nog rekening wilt houden met 
achter iedere deur staat dan iemand,die 	vaststaande avonden van diverse clubs,weet 
lekkernijen uitdeelt.Het doet ergens denkenje het op het laatst helemaal niet meer. 
aan Luilekkerland.Aan de andere kant frap-Onze gemeenschap is te klein om het zich te 
peert ons telkens het leuke van het idee, kunnen veroorloven de mensen twee bijeenkom: 

:,dat op een bepaalde avond,tussen bepaalde sten op é6n avond aan te bieden.In de prak-r: 
uren,in elk huis(want kikkerbillen kennen tijk blijkt nl.dat alle verenigingen het toch 
we in onze gemeente toch niet?)de wacht 	ongeveer van dezelfde belangstellenden moe- 
gehouden wordt bij de deur om op het eersteten hebben.Om dit nu te voorkomen,is er een 
sein een greep te doen in de voorraad.Dit eigenlijk heel eenvoudig mid.del.Laat iedere 
idee van"we doen met ons allen op een be- vereniging,die voornemens is in het winter-
paald moment precies hetzelfde"heeft voor seizoen 66n of meer avonden te beleggen,dii 
ons iets frappants.Wij zouden willen,dat 	zo vroeg mogelijk in ons blad publiceren. 
dit zelfde zich op meerdere terreinen des Liefst voor het seizoen begint.Stelt Uw 
levens voord.eed.Het geeft een saamhorig- programma vroegtijdig op en stuur het aan 
heidsgevoel,het geeft bovendien een feest-ons in.Iedereen kan er dan kennis van nemei 
stemming.Wie de mogelijkheid had maandag- en rekening mee houden en zonodig overleg 
avond tussen zes en acht uur een kijkje te plegen.Wij houden ons graag aanbevolen. 
nemen op straat,moet,evenals wij,getroffen In dit verband kunnen we nu reeds mededelen 
zijn door de feestelijke sfeer,die om dit 	dat op dinsdag 4 febr.1964 weer een avond 
Sint-Maarten-gedoe hangt.Het lijkt of de 	van het Verbond voor Veilig Verkeer zal 
mensen jovialer zijn,het werkt aanstekelijk.plaats vind.en,welke verzorgd wordt door de 
En dat de kinderen met opgetogen gezichten"NAC0".T.z.t.hoort 13 er wel meer van. 
daarna thuis komen en vol trots laten zien 	 Red.. 
wat ze allemaal gekregen hebben,vormt dan 	 Het NUT. 
weer een nieuwe bron van vreugde. 	 0p woensdag 20 nov.a.s.om 8 uur n,m.houd.t 
Wij hebben in Waterland weinig last van 	Dr.E.F.Jacobi(Dir.van Artis)in de leerkamej 
folklore.Daar zijn we misschien te nuchter een lezing met dia's. Onderwerp "Dieren met 
voor.Sint Maarten is eigenlijk het enige 	gevoel en verstand".Toegang voor leden + 1 
folkloristische feest.Laten wij het alstu- huisgenoot gratis.Voor nietled.en toegangs-
blieft in ere houdenEn laten wij ons stre-prjs  
len met de ged.achte,dat' we tenminste n- 	 Het Bestuur* 

maal per jaar worden geacht te zijn: 	 --- COLLECTE "Een rijk man,d.ie veel geven kan". 
Red. De collectanten van de collecte voor het 

== SAMENLOOP VAN VERGADERINGEN. 	St.Ndcolaasfeest op school te Broek worden 
Bijna  zou U op 20 nov.a.s.de moeilijke keus verzocht de gelden af te willen dragen 
hebben moeten maken tussen het bijwonen van:uiterlijk maandagavond 18 nov.bij de Heer 
een Nuts-avond en een avond, van het VeitxidEppenga,Dr.Bakkerstraat 1. 



. 	... 	= 	.  SINT-NICOLÉ 	ï 	= 	 e" 
De veren1gng 'Volksonderwijt! 9 afd.Broek indaar heel plotseling een jongeman tussen  
aterland,zal d±± jaar de intocht van de de gordijnen vand.aan,en gaf een nummertje 

Goed.heiligman met zijn Pieten organiseren. "twist"ten beste. t Leek echt 'neer op een 
Tevens zullen alle werkzaamheden,clie met chimpansee die in een cao-bus was gevallen. 
de organisatie van het feest samenhangen Het publiek schaterde dan Ook van 't lachen. 
door deze vereniging worden gecoördineerd.Na de pauze mochten wij als eerste optreden 
Ook dit jaar zullen de leerlingen van bei : We werden op een aardige manier geintrodu. :  
de scholen,de openbare kleuterschool en do ceerd door Kees Bruin,di.e het publiek en de 

	

openbare lagere school,het feest in hun 	Jury wees op de eigenaardige samenstelling 
eigen school vieren. Kinderen van 4 jaar, van ons orkest.Er hing echt een verwach-
die op de wachtlijst staan,mogen het feest tingsvolle sfeer in de zaal,zoiets van,"'t 
in de kleuterschool bijwonen.Kinderen van zal mij benieuwen'.Nu ik kan 15 vertellen dat 
6-12 a 13 jaar(de lagere schoolleeftijd dus)het erg is mee gevallen.We hadden echt suc-
die elders onderwijs genie-ten,zullen ook in:ces naar het applaus en voetengestamp te 
de gelegenheid worden gesteld het feest in oordelen.We speelde iets bescheidener als 
de lagere school bij te wonen.Het is dan :anders,maar er waren supporters van mening 
wel noodzakelijk,dat de ouders van bedoelde dat het juist goed klorik.Egn ding is jammer, 
kinderen dit opgeven bij de secr.van voor- voorheen werd de uitslag meteen dezelfde 
nnoemde vereniging,dhr.LW.ppenga,Dr.C. avond bekend gemaakt,en nu maakte de Jury 
Bakkerstr.l,Broek in Waterland,met vermel- (een heel deskundige)alleen aantekeningen, 
ding van naam,adres en leeftijd. 	 en krijgen we pas aan het eind van alle wed- 

strjden(dat wordt in maart 1964)de uitslag 
DANK VOOR VRIENDENDIENST. 	wie de uitverkorenen zijn om in de grote 

Hiermede wilde ik mijn hartelijke dank b9tUi finale mee te spelen op de 12e april in 
gen,in de eerste plaats aan dhr.Geugjes, Krasnapolski.Tot zover dus moeten we geduld 
die het voor mij meelijk heeft gemaakt, om hebben,en we hopen allen op een gunstige 
in zo korte tijd na 't overlijden van mijn 	uitslag. 	Secr.Mevr.]V[.Karanelan. man,in de nieuwe ark te kunnen gaan wonen. 
Mijn man zijn wens is nu vervuld.Maar ook 	= DE OUD-PAPIER-INZAMELINGSACTIE. = 
mijn heel hartelijke dank aan al diegenen 	In sept.j.l.is  een zeer geslaagde oud-pa- en 

	

': die hun vrije tijd beschikbaar stelden,mij 	pier-inzamelactie gehouden ten bate van het 
met raad en daad terzijde hebben gestaan, 	meerdaagse schoolreisje van school I.Het 
want zonder die hulp had ik het niet tot ligt in de bedoeling om deze actie op 910 
z'n mooi resultaat gebrachtIk zou het 	en 11 dec.a.s.te herhalen.Daarom wordt eei 
dan ook heel leuk vinden als TJ allen eens ieder opgewekt om toch vooral geen oud-p-
aankwam,maar dan met echtgenote,opdat Zij pier weg te doen,maar om het tot aan ge-
ook eens kunnen zien waarvoor hun man ZO noemde actie te bewaren.IJ kunt bovendien 
vaak weg was.0 bent altijd van harte welkom' het verloop van de inzameling sterk bevor 

Met vr.gr . Mevr.Velthuyzen. 	deren,indien U het papier tevoren bundelt. 

• M vr Wanneer TJ hiervoor even tijd kunt vrijmaken, Wij hebben voor deze open brie van  
Ve1thuyzen gaarne een plaatsje ingeruimd. wilt 15 dan soortsgewijzebundelen(kranten

bij kranten,tidschriften bij tijdschriften, Het doet goed.dat er in onze gemeenschap 	
etc.)?Dit laatste kan nl.de  opbrengst zee mensen zijn,die weten te helpen.ie  zich 	
sterk beinvloedenOp bovenvermelde dagen wat gelegen laten liggen nheniepo komen de kinderen weer even bij 

15 langs om seling in moeilijke omstandigheden-r . 	het papier op te halen.Intussen bij voor- 
Wij weten het allen,er zijn allerlei social9 baat hartelijk dank voor Uw medewerking. 
reelingen,allerlei hulpverleningsorganefl, 	

C.L. allerlei instanties.Maar er zijn heel wat 
situaties,waarin alleen directe,daadwerke- 	== 	BURGERLIJKE STAND. == 
ljke hulp van buren,vrienden en kennissen::GEBOREN: Hendrik Vos,z.v.A.D.de Boer en 
het enige middel is om de nood te lenigen. 	 M.Thomas. 
En dit is hier gebeurd. Bravo 	Red. 	ONDERTROTJITID: Visser,Jan Cornelis,oud 20 j. 

en van Rijn,Klazina Neeltje,oud 20 jr. 
ONS MUZIEKHOEKJE. == 	GETROUWD: de Gier Jacob Gerrit,oud 23 jr. 

De le Nov.ligt al weer een dag of wat ach- en Verhoef,Josia Margaretha Cornelia,19 j. 
• ter ons en er zullen zeker lezers onder 	Verwey,Gerrit,oUd 23 jr.en HeynisJohanna 
zijn,die benieuwd zijn hoe we het in Afdam 	Christina Maria, oud 20 jaar. 
gemaakt hebben met ons Orkest.Het was in 
ieder geval een leuke avond,en de suppor- 	 KERKEIEiJSTE1'. 
ters die meegegaan zijn,zullen er denk ik 	zUIDERwOUDE: 
een  spijt van hebben gehad.Ik wil ze na- 17 november: 10 uur vm. Ds.B.Elzinga 

,mens ons allen danken,want het was fijn ZO 24 november: 7.30 uur nm.Ds.B.Elzifla 

veel Broekers in de zaal te zien.Er was 	UITDAM: 
dien avond van alles te zien en te horen. 17 november: 7.30 uur nm.Ds.B.Eizinga 
We hebben allen heel erg genoten van een 24 november: 10 uur vm. Ds.B.E zinga. 
jonge  Italiaanse tenor met zon prachtige 
stem dat de programmaleider Kees Bruin de 	== 	ADVERTENTIES. 
hoop uitsprak dat er in de zaal een insi-  
der aanwezig zou zijn,die deze Italiaan zou 	BER KERF, Laan 44 
willen helpen om bij de Ned. Opera te komen 	voor rijwielen ei bromfietsen. 
Verder hebben we ook nog gelachen om een 	100 	service. 
stel enthousiaste jongelui met knoertba 
electrische gitaren Terwijl onze trommel- 


