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HET GEBEUREN IN AMERIKA. 	 VERGADERING BROEKER GEMEENSCHAP. 
TJ weet zo langzamerhand wel ,dat wij niet ge-Op maandag 16 dec.a.s. 1 S avonds om 8 uur 
wend zijn in de "Broeker Gemeenschap"aan- zal een vergadering worden belegd van de 
dacht. te schenken aan het grote wereld.ge- Broeker Gemeenschap in het Gemeentehuis. 
beuren.Wij beperken ons tot datgene,wat di-:: Daarin zal het Comité Feestweek 1963 reke- 
recht of indirect in nauw verband staat 	ning en verantwoording afleggen en gespro- 
met ons plaatselijk leven.Nu menen wij,dat ken worden over de feestweek 1964.  Tevens 
::datgene wat zich de afgelopen week in Axne- zal een eventuele reorganisatie van de Broe'-
rika heeft afgespeeld,daar toch ook in zeHker Gemeenschap onder de loupe worden geno-
kere zin onder hoort.En al was dat niet zomen.A11e aangesloten verenigingen worden 
dan nog zouden wij behoefte voelen om iets verzocht een afgevaardigde naar deze ver-
daarover te schrjven.Natuurlijk,U weet er gadering te zenden. 
alles van.Pers,radio en televisie hebben 
ons volkomen op de hoogte gebracht.Wij heb- 	 Het SINT NIC0LJ.SFËEST. 
ben zelfs,o wonder van de techniek, bijna Op 5 Dec.a.s.zal St.Nicolaas's morgens om 
alles zelf kunnen zien.En daaruit blijkt o&9 uur bij de steiger aan de Erven arriveren. 
al,hoe klein de wereld aan het worden is. Na zijn aankomst zal de Goedheiligman zich 
Wij zitten er practisch met de neus bovenop naar het gemeentehuis begeven,waar hij door 
als in Amerika de president op gewelddadi-.burgemeester te Boekhorst officieel welkom 
ge wijze van het leven wordt beroofd.Wij Zijn zal worden geheten.Hierna zal de Sint een 
er,wellicht ondanks onszelf,direct bij be- kleine rondgang door het dorp maken.De rou-
.trokken.En daardoor raakt het ons ook per- te is als volgt :Kerkplein,Havenrak,DorpS5t, 
soonlijk.Wij waren allémaal oprecht verbijs- Laan en terug naar de openbare lagere school. 
terd en beclroefd.Maar behalve persoonlijk Aankomst aldaar ongeveer 10 uur.Vertrek 
zijn wij er ook als gemeenschap bij betrokken naar de openbare kleuterschool ongev.11uu. 
De wereld is niet alleen klein geworden, 	's Morgens is het feest in de lagere school 
maar alles grijpt zl in elkaar,dat een ge- toegankelijk voor alle kinderen,die in Broek 
beurtenis als deze allerlei gevolgen zou of elders het onderwijs volgen in een le,2e 
kunnen hebben,00k voor ons.Wij,met onze be- :en 3e klas van een lagere school.Kleuters, 
langetjes,met onze tegens±ellinkjes,met 	die op de wachtlijst staan vermeld,mogen het 
onze moeilijkheidjeswij maken deel uit van feest 's morgens in de kleuterschool bijwo :  

:een groter geheel.Van een provincie,vaneer neia. l s Middags om 2 uur wordt in de lagere 
land,van een woreldd.eel,van de wereld.En school een filmmidd.ag gegeven,die toeganke- 

kunnen slechts bestaan als in deze gro- lijk is voor alle kincleren,die in Broek of 
tere eenheden daarvoor een gunstig klimaat elders lager onderwijs genieten in de 4e95e9 
heerst.En President Kennedy was een man, 	en 6e klas zitten.Er wordt nadrukkelijk op 
die de gave en het inzicht had om dit kli- gewezen,dat kinderen,die elders lager on-
maat stelselmatig te verbeteren,Soms door derwijs volgen en het ochtend-of middag 
zijn tanden te laten zien,maar toch voornaH programma willen bijwonen,opgegeven dienen 
melijk door het streven naar gewone mense- te worden.Dit kan gebeuren bij het hoofd van 
lijke betrekkingen met de grote tegenpartij. de O.L.S.l of bij de secr.van de Veren.vooi 
Het streven naar,wat men noemt,vreedzame "Volksonderwijs"afd.Broek in Waterland. 
co-existentie.Wij hebben ervaren,dat ook de Uiterlijk 1 dec.dienende opgaven binnen t 
Russische leiders daarvoor gevoelig zijn, 	zjjn.Vermelcl moet worden.-naam en leeftijd. 
dat zij gaan inzien,dat dat de enige manieI Kinderen,die niet zijn opgegeven kunnen 
iss om voor alle mensen een mogelijkheid te niet worden toegelaten.In ver band met he 
scheppen in vrede en rust te leven.Aan het feit,dat het feest van de lagere school 
leven en werken van President Kennedy is in de school wordt gevierd en daar een be,;- 
onvewachts een einde gekomen.Zijn nagedachM perkte plaatsruimte is,kunnen dit jaar 
tenis kunnen zijn opvolgers en wij eren,door geen ouders worden toegelaten. 
voort te gaan op de door hem ingeslagen 	Namens het kfd.Best.v.Volksonderwijs 
weg,welke ons afvoert van de koude oorlog 	 de Secr.,H.W.Eppenga. 	- 

eena.... 



OLIEBOLLEN AXTIE. 
Op 31 	dec.a.s.zal 	de v.v. ?? S.D.O.B.II(afd. 

ïeijs 243,5e prijs 678,e 	vielen 
er 

Jeugd)een oiiebol1entie houden.De op- 
prijzen op de nrs.1049,366,213,592,24, 

53794299138396609124794049529913523848 
brengst hiervan zal ten goede komen aan !tll79,l24,609,724,lo76,l474,4o9l275356 
jeugdwerk van deze vereniging,om het TJ te :1116 ,1374,1253,1303,163 en 77. 
vergemakkelijken brengen jeugdleden 7 dec. En van de attracties die op de bazar zelf 
a.s,'s morgens huis aan huis formulieren •:waren is de uitslag:Pop met uizet geel ITo. 
rond.Deze formulieren,waarop het door U ge724;Olifant op handtekening no.55;molen 
wenste aantal ingevuld kan worden,worden blauw 1926;Handtekeningenblad le prijs no.81, 
op dezelfde dag ts middags bij U opgehaald.0 Prija n0.57 9 3e prijs no.62;De aquarel viel 

J.B. ------ - op no.62 groen;Het poppenhuis werd gewonnen 
HET VETTE KRUIS. 	

== 
door Mevr,Lodder-Blakborn.Er zaten 1623 

Afdeling Broek in Waterland. erwten in de fles voor de poppenwieg.De 

LEDENVERGADERING te houden op dinsdag 10 naam van de jongenspop was Martinus,welke 

december a.s.'s avonds om half negen in niet geraden is.De pop is toen verloot. 

de Leerkamer. De naam van de meisjespop was Corina die 

A G E N D A geraden is en inmiddels op de plaats van  

1. Opening, bestemming.De pop met uitzet werd gewonnen: 

2. Notulen. door Mevr,Hoetmer. 	uit Broek in Waterland. 

3. Bestuusverkiezing. De nop met uitzet van de meisjesclub is 

Aftredend en niet herkiesbaar Mevr. : gewonnen door Dikkie Splinter.Een respecta 

K.Eppenga.Het bestuur stelt als can- 
belo lijst vindt U ook niet? En nu ga ik weer 

didaat de Heer H.W.Eppenga. 
afscheid van U nemen,tot de volgende bazar 
maar ik wil U wol verklappen dat wij daar 

Aftredend en wel herkiesbaar de Herer 
Bijl en Nooij.Door de leden als tegen- 

voorlopig nog niet over denken! 

candidaat gesteld dhr.C.Kes-ting. 
vrouwen van de vrouwenvereniging moeten 

eerst wat op adem komen. Nogmaals hartelijk 
4. Afgevaardigde Alg.Ledenvergaderingprov. dank. Met vriendelijke groeten 

Vergad.op 17 dec.a.s.te Amsterdam en Mevr.Elzinga-v.Lente. 
• behandeling beschrijvingsbrief. 
.5. Vaststelling begroting 1964. BURGERLIJKE STAND. 
:6. 	Auto. GEBOREN: Jelle,z.v.C.Bakker en A.Scheltes.: 
.7. Voorstel Pieters. ONDERTROUWD- Franke,Jan Jacob,oud 26 jaar 
:8. Rondvraag. 	9. 	sluiting. en Rietkerk,Matje,oud 27 jaar. 

MOGEN WIJ OP UW TEGENW0ORDIEHEIDR 	Honingh,Nanning oud 25 jaar en Wals,Eefje 
Het Bestuur. oud 22 jaar. 

OVERLEDEN: Deenhart,Johannes Coenraad, 
NOGMAALS DE VOETBALTOTO. i 	 oud 84 jaar. 

In een vorig nummer van dit blad is o.m. 
aandacht besteed aan de voetbal-toto. De 
deelnemers-actie is een behoorlijk succes 
geword.en;de SDOB-junioren hebben kans ge-
zien om enkele tientallen nieuwe ItpoolersU 
te werven. Om diverse redenen is het even-
wel onmogelijk gebleken om werkelijk alle 
adressen in 1 week te bezoeken.Daarom is 
de wervingsactie enige tijd verlengd. 
Degenen,die dus een kansje willen wagen 
voor de aantrekkelijke geldprijzen in de 
voetbaltot(elke week zitten er tienduizen-H 
de guldens in de prijzenpot .....) kunnen 
zich als nog opgeven bij de desbetreffende 
huisbezoeker.Aanmelding kan ook geschieden 
bij het plaatselijk voetbal-toto-adres, 
Laan 36(H.van Rijn),en bij het Verer.Secre-
tariaat van SDOB,dr.C..Bakkerstr.15. 
Telefoon 339. 

KERKDIENSTEN BROEK IN WATERLAND. 
1 december: 10.00 uur vm. Ds.Buskes 
8 december: 19.30 uur nm. Ds.Buskes. 	- 

ADVERTENTIES 

Voor Uw St.Nicolaasinkopen naar: 
Wed.K.Bekebred$ , BROEKER BAZAR. 
L1DE en HIJISH. artikelen, GERO1 OMAD0, 
BRABANTIA. Glas en porselein aardewerk, 
SpeelgoederenJumbo-sPellefl,DinkY Toys, 
Meccano en Sio-Montage ,Led.erwaren,FotO-
albums ,Lees-en kleurboeken, Schrijfbeno-
digdheden,4711 en boldoot eaude colog-
ne,parfum,Toilettassen enz.enz. 
Dorpsstr.35Tel. 242 9 Broek in Waterland. 

DAIIES, Natuurlijk wilt IT voor de komende 
feestdagen ook goed gekleed gaan. 
Laat daarom Uw DAMES-en TEENAGER}EDING 

BAZAR TE ZUIDERWOUDE, 	 door een vanunaige coupeuse maken. 

Om te beginnen wil ik namens de vrouwen- 	 Mevr.Nierop 

vereniging allen bedanken die meegeholpen 	 Molengouw 23 

hebben deze bazar te organiseren»t Is een 	 BROEK IN WATERLAND. 
succes geworden en ik wil U de op- 

brengst niet langer onthouden f 3120.05 	Er is in de garage nog plaats voor 
bruto 	Wij danken Hem die de harten 	een auto. 	N.ZonneveldGed.ink 

:neigt en de beurzen opent.Veel onkosten 	 Zuideinde 30 
zijn er niet zodat ons een flink bedrag ten 	 Broek in Waterland. 

:clienste staat om de nodige voorzieningen  
te treffen.Wat het zijn zal? Nieuwe kachels 
of anderszins.Wat het eerst nodig is moet 	BER KERF, Laan 44 

ck het eerst gebeuren. En nu zullen erwel voor rijwielen en bromfietsen. 
velen zijn die graag de uitslag van de grc- 100% service. 
te verloting willen weten-Hier komt die 	- 
dan. le prijs 151,2e prijs .094,3e •  prijs 333, WORDT DONATEUR VAN DE BROEKER 	

j 


