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Ter INLEIDING. --- 	 voor U allen en voor onze Broeker Gemeen 
:Dit is dan weer het laatste nummer van ons schap een goed jaar zijn! 
:blad in 1963.0 zult gemerkt hebben,dat wij 	

Red. --_- 

de vorige week op het appèl ontbraken. 	 -_= 	KERSTFEEST. 
:oorzaak daarvan is9 dat ons nummer dan rij- Er is een kindeke geboren op aard!Deze eer=-
;kelijk vroeg v66r de feestdagen verscheen, ste regel van een kerstlied spreekt ons 
:terwijl het volgende nummer op 27 december :over het algemeen tijdens de kerstdagen welp 
:had moeten verschijnen,hetgeen een onmoge- :aan.Een klein kind,een beetje zielig,een 
lijke opgaaf was.Vandaar,dat wij het beter :beetje mysterieus9 dat alles klopt wel met 
:oordeelden ons blad nu te laten uitkomen. :ons idee over Kerst. Wanneer we dit lied 
Het eerstvolgende nummer verschijnt dan op echter verder gaan zingen wordt het moeilij- 
vrijdag 10 januari 1964. 	 ker:'t kwam op de aarde en droeg al zijn 
Wij staan dus nu weer voor de bekende serie~kruis.'En we weten best dat met dat kruis 
feestdagen.Kerstmis en de jaarwisseling. :iets anders wordt bedoeld dan een bepaalde: 
:Over het Kerstfeest schrijft in dit nummer roeilijkheid,zoals we kunnen zeggen: ieder 
Ds.Buskes.Wat betreft de jaarwisseling is Thuisje heeft zijn kruisje.Met dat kind in de 
het zodat ieder in eigen kring nagaat9 wat kribbe weten we nog wel weg,met die man aan 
in het afgelopen jaar is gepasseerd. Veel het kruis meestal niet.Toch is het êén en 
dingen in het persoonlijke vlak komen weer dezelfde!Het heeft n.l.alles met elkaar tee 
:in onze herinnering.De couranten zorgen er rnaken.Juist om de weg naar het kruis op te; 
:wel voor• ,dat het wereldnieuws van 1963 	:gaan kwam dat kind in de kribbe,de weg naar 
nog een keer de revue . passeert.En wij mogen- kruiswaar wij mensen Hem tenslotte aan—
nog eens wijzen op wat in onze gemeente ge-geslagen hebben.Dát wordt minder gemakkelijk 
beurd. is.1963 was voor ons niet zo'n erg door ons geaccepteerd,dat wij de schuld zou= 
:spectaculair jaar.Grote gebouwen zijn niet 'den zijn van dat kruis.Toch staat dat in de 
:tot stand gekomen,grote werken zijn niet aa bibe1,over dat kind.En ieder ander spreken; 
ede orde geweest.Toch is er wel het een en :over dat kind dan door het kruis is een 
ander gebeurd,wat voor de toekomst van 	:volslagen slag in de lucht.E:laar gemakkelijk; 
;groot belang kan zijn.Het uitbreidingsplan is dat niet.Toch komt het juist door dat 
:achter het Havenrak is goedgekeurd,de no- kruis en alles wat daarmee samenhangt dat 
dige panden zijn aangekocht en het eerste het eerste versje van dat kerstlied over 
:begin is gemaakt met de bouw van 4 wonin- dat Kind kan zeggen:'t kwam op de aarde 

gen.Zodra de weersomstandigheden het toe- voor ons allemaal:Voor ons allemaal,daar in 
laten,wordt begonnen met een complex van de kribbe,voor ons allemaal daar aan het 
10 woningwetwoningen.En dan hopen wij,dat kruis.De bijbel noemt dat:verzoening.Iets 
in een vlot tempo ook de volgende projectes ewoner gezegd:Toch komt het goed! Maar om 

:ter hand genomen kunnen worden.Het streek-:dat te zien in dat kind in de kribbe is ge-
verbeteringswerk vond regelmatig voortgangloof nodig.Ik wens U allen dat U dit tij-
Het Broeker Huis kreeg een geheel nieuw lens deze Kerstdagen zult zien. 
dak,terwijl ook andere gebreken worden ver- 	 J.J.Buskes. 
~holpen. De feestweek 1963 was een goed ge-====_ 
slaagd evenement.Er werd zelfs een batig 	=_= 	ATTENTIE S.V.P. - 
saldo geboekt hetgeen aan de Broeker Ge- In verband met de komende vrije dagen is het 

volgende voor U van belang: 

	

ten goede komt. Zoals gezegd, 	
het gemeentehuis is 	g• :spectaculair was 1963 voor ons niet.Dat 	l' 	g 	 gesloten van 25 t/m 

:hoeft ook niet.De ontwikkeling van onze 	29 december 1963 en op 1 januari 1964. 

:gemeente gaat niet revolutionair snel,maar 	Uitsluitend voor zaken,de burgerlijke 
 betreffende kunt U terecht op vr :zij gaat wel gestaag voort.En voor het be- = 	

dag 27 december a.s.tussen l0.en ll.uury houd van onze sfeer an van onze gemeen -  
schap zou een snelle ontwikkeling wellicht 	de vuilnisophaaldienst rijdt als volgt. 2̀' 
een bedreiging vormen.Wij gaan nu aam het 	de route van woensdag 25 dec.wordt gerei 

jaar 1964 beginnen.Moge dit komende jaar 	den op dinsdag 24 december. 

	

...................1.......1.............. 	........................................................................................................................: 



deo.wordt g 	 hg,ôud 25 j.ai en Wals,Eefjè route van donderdag 2~ 
op vrijdag 27 december;d.e route van woens— oud. 20 jaar; 1orte1Corne1is H2919 ou 
dag 1 januari wordt gereden op donderdag 29 jaar en de Wit,Adriana,Barbara,Agatha, 
2 januari. 	 oud 26 jaar. 

OVERLEDEN: Deen Hart,Johannes Coenraad, 
NIEUWJAAR. 	

. oud 84 jr.echtgen.v.Klemm,Gesine Jannette. 
Burgemeester en Mevrte Boekhorst zullen 	Lamberts,Grie±je,oud 59 jaar,echtgenote 
U op nieuwjaarsdag gaarne thuis ontvangen van van Veen Klaas. 
tussen 11.00 en 15.00 uur. 

= 	
= KERKDIENSTEN 

DORPSFILM. 	 BROEK IN WATERLAND. 
Op donderdag 9 jan.1964 zal in "Concordia"' 22 dec. 19.30 uur.Zangdienst m.m.v.Koor 
de in sept.j.l.opgenomen dorpsfilm van 	 Ilpendam,sol±ste en trompet. 
Broek in Waterland vertoond worden.Van de-: 25.dec. 10.00 uur. Ds.Buskes. 
ze film komt de opbrengst,na aftrek van de 26 dec. 19.30 uur.Kerstfeest zondagsschool. 
kosten van vervaardigen,ten bate van de 	29 dec. 10.00 uur. Ds.Verbaas van Marken 
Nederl.Blindenbond.Omtrent de entreprjzen 31 dec. 19.30 uur. Ds.Buskes. 
uren van begin van de voorstellingen enz. 	5 jan. 10.00 uur.Ds.Buskes,Bev.Kerkeraad. 
ontvangt u nog nader bericht via een huisTJIDERWOUDE. 
aan huis te bezorgen krant.We kunnen nu 	22 dec. 19.30 uur. Ds.B.Elzinga 
reeds mededelen dat v66rverkoop zal plaats: 25 dec. 10.00 uur. Ds.B.Elzinga 
hebben,waarbij de prijs slechts f 0.10 per 	26 dec. 19.30 uur. Kerstfeest 
kaart verhoogd zal worden.In de kom van 	: 31 dec. 19.30 uur.Ds..Langelaar van M'dain. 
het dorp zullen de kaarten aan huis tekoop UITDAM. 
aangeboden worden.Wij wekken reeds nu een 	22 dec. 10.00 uur. Ds.B.Elzinga 
ieder op om deze film,die niet voor deT.V. 25 dec. 19.30 uur. Kerstfeest 
of in de bioscoop zal worden vertoond,te 	26 dec. geen dienst 
gaan zien. 	 v.D. 	31 dec. 19.30 uur. Ds.B.Elzinga. 

TENTOONSTELLING. 
De dieren van de Pluimvee-en Konijnenhou-
dersvereniging alhier zijn reeds naar drie 
tentoonstellingen geweest met goede resul-
taten en wel naar Amsterdam met 12 leden, 
naar Alkmaar met 9 leden en met drie krie-
lenfokkers naar Laren. 
Onze eigen tentoonstelling in Broek in Wa-
terland,die vrijdag 13 dec.om  8 uur n.m. 
geopend werd,is ook al weer achter de rug.. 
225 dieren heeft Café Concordia voor drie 
dagen binnen zijn muren gehuisvest. 
Deze tentoonstelling is wederom byzonder 
g oed geslaagd.Velen hebben de tentonge-
stelde dieren bekeken en bewonderd. 

OUD-PAPIER-actie. 
't Was weer een succes,hoewel niet zo groot,  
als de vorige keer.Veel papier is niet op--;: 
gehaald.'t IJs en het vroeg donker zijn heb-, 
ben daaraan moegewerkt.Toch mopperen wij 
niet,afgeleverd. zijn 4693 Kg.papier. 
De opbrengst ? f 	233.79. 

C. G.Dullemond.. 

NUTSBIBLIOTHEEK. 
Wegens de herstelling van de gehele Jeugd-
herberg heeft ook de bibliotheek enige we-
ken stopzetting van uitlenen der boeken 
aan te nemen.Wie andere boeken wil hebben 
kan zich begeven naar de bibliothecaresse 
Mej.6.S.Bakker,Roomeinde 33. 

BURGERLIJKE STAND. 
GEBOREN: Keesjan,zoon van L.Bonten en T.T. 
Kuik; Peter,zoon van P.Beets en M.C.Nobel; 
.Jacomijn,dochter van A.P.Coumou en L.C.de 
Zwart;Robertus,Jaoobus,Cornelis,zoon van 
J.Berkhout nn A.W.Groot. 
ONDERTROUWD Kruidenier,Alfred,oud 26 jr. 
en Bakker,Christina Grietje,oud 22 jaar; 
de Groot,Rokus Willem,oud 24 jaar en Lof, 
Willy,oud. 21, jaar. 

ADVERTENTIES. 

Ber Keff, Laan 44 
voor rijwielen en bromfietsen 
100% service, 

Mevr.te Boekhorst,rarallelweg 239 
Telefoon 292,vraagt een hulp in de 
huishouding voor 69n of meerdere 
dagen per week. 

WONINGRUIL AANGEBODEN: 
Modern Benedenhuis, Keuken,Kamer, 
2 slaapkamers,Douce en 2 boxen. 

Ferd.Huyckstr.31 huis. 
AMSTERDAM W. 

TAITARTS HOEDEMAN is afwezig 
van 23 dec. tot 6 januari. 

Voor al Uw Kerstartikelen naar de 
BROEKER BAZAR. 
Shhitterende sortering. 
Ook in Kerst- en Nieuwjaarskaar±nn. 
Spaarzegels. 

Wed.K.Bekebrede. 
Dorpsstr.3 ,Tel.242. 

Aan het einde van dit oude jaar, 
wensen alle medewerkers van de B.G. 
U het allerbeste toe. 
En ..... smakelijk eten met de olie-
bollen van S.D.O.B. 

Bestuur en personeel van de Coöp. 
Boerenleenbank "Broek in Waterland' 
wensen alle mensen veel geluk en 
voorspoed in het nieuwe jaar 1964. 

U.liUWB: kranKe,Jan Jacoo,oud 2b jaar en  
Rietkerk, Matje, oud 27 jaar; Visser, Jan 	 PRETTIGE FEESTDAGEN 
Cornelis,oud 20 jr.en van Rijn,Klazina, EN GELUKKIG NIEUWJAAR. 
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