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oi&i VAN DE STICHTING 	DRO1KI. GEMEENScHAP" 
EEN 	RUBRIEK. 	 Er was een stroming om de gevraagde mede- 

::Op gezette tijden zult TJ in ons blad in hetwerking zonder meer te verlenen.Er was ook 
vervolg een nieuwe rubriek aantreffen. Zo-een stroming(en het is geen geheim,dat Uw 
wel voor de mannelijke als voor de vrouwe- hoofdredacteur een aanhanger was van deze 
lijke lezers zal het interessant kunnen zijn.opvatting)die meende,dat er zeer zeker een:  
En van onze plaatsgenoten zal regelmatig Bejaardentehuis moest komen 9 doch dan berus- 
een culinaire rubriek verzorgen.0 zult 	':tend niet op een kerkelijke basis,doch op 
daarin vinden wat recepten voor lekkere 	de basis van een algemeen stichtingsbestuu 
dingen,wellicht eens een paar aanwijzingen samengesteld uit diverse groeperingen uit 
voor iets,wat al lang bekend is,eens opeenonze gemeenschap.Het is ondoenlijk om het 
andere manier klaar te maken,wat wetens- gehele debat in de Raad hier te behandelen 
waardigheden op het gebied van de fijne keu-Daarvoor verwijzen wij 11 naar de "echte"pers. 
ken etc.Het aanbod om een dergelijke rubriekHet resultaat van dit debat was echter ui-:: 
:te gaan verzorgen,heb'oen wij graag geaccep-tert merkwaardig,n.l.in alle opzichten 
teerd.Aangezien het een bekend feit is 9 datnegatief.Het voorstel om de gevraagde mede- 
in de keukentaal het Frans de boventoon 	werking te verlenen werd verworpen;een tu&- 
voert,zal onze medewerker zijn bijdragen 	senvoorstel om wel de gevraagde medewerking 

 met de letters N.d.1.G.,een af- te verlenen,maar onder de voorwaardedat i 
korting van Nicolas de la Guerre. 	 de door de diaconie in te stellen beheers- 

cornmissie twee gemeenteraadsleden moesten 
VERTREKKENDEN. = 	 zitten,werd eveneens verworpen;tenslotte 

Binnenkort gaan twee leden van het onder- werd ook verworpen het voorstel om te komen 
wijzend personeel der O.L.school 1 onze ge-tot een algemeen tehuis. Hiermde mag de 
meente verlaten.Meester Dullemond is per kous natuurlijk niet af wezen.Er zal in n 
1 februari .1965 benoemd tot hoofd van een Of andere richting gewerkt moeten worden 
school te Waddinxveen en Juf Polman gaat om toch te komen tot een Bejaardentehuis. 
met ingang van-1 januari a.s.het onderwijs Het is,menen wij,goed als ieder van IJ zich 
vaarwel zeggen. Reeds nu willen wij beiden eens met dit probleem bezig houdt.Wellicht 
gaarne het allerbeste toewensen voor hun kan ook Uw mening er toe bijdragen om tot 
toekomst. 	 een oplossin& te komen voor de thans ont- 

=====stane impasse. 
HET BEJAARDENTEHUIS.  

Hoewel reeds geruime tijd hier en daar be- 	=== 	COLLECTE. 
richten opdoken over de mogelijkheid om te De collecte voor het Geestelijk Gehandicapt 
komen tot de oprichting van een Bejaarden-Kind,heeft in onze gemeente rond f 200.--
tehuis in onze gemeente,hebben wij daaroveropgebracht.Wij danken gevers en collectante 
in ons blad nimmer iets gepubliceerd. Met daar hartelijk voor.Na al die bussen en ijs-
opzet niet.Uiteraard is het een belangrijketen die er geweest zijn was het voor ons no 
zaak,die ons allen,vroeger of later,aan- een mooi bedrag.En nog wel dat er voor drie 
gaat.Maar wij meenden,dat in het stadium vanverschillende dingen gelopen werd die week. 
voorbesprekingen het niet juist was om er Ook was Zuiderwoude en Uitdam daarbij inbe- 
over te gaan publiceren.Nu echter in de 	grepen. 	 T.Verwey-Buitenhuis. 
laatste raadsvergadering uitvoerig over 
deze zaak is gesprokenwil1en wij ook in 	 PEHSIL(emmertjes)ÂKTIE. 
ons blad enkele opmerkingen maken.Behan- De spaarsters van de persilkaarten zeggen 
deld werd een verzoek van de Diaconie der wij langs deze weg hartelijk dank voor hun 
Ned.Hervormde Gemeente te Broek in Water- medewerking.Er waren 77 kaarten ingeleverd, 
land om de medewerking van de Gemeenteraad dat betekent voor de kas van het Fanfare-
te verkrijgen voor het stichten van een : corps een bedrag van f 60.61(wat zeer wel. 
Hervormd Bejaardentehuis.In het college 	kom is), Nogmaals onze hartelijke dank en 
van B.en W. bestond ten aanzien van dit ver-tot de volgende aktie. 	G.de Oude 
:zoek geen eenstemmigheid. 

..................................................................................ecr. Fanfare 
	Zuiderwoude 



OUDPAPIEAKTIE. 	 Januari 165 is de maand waarin de jaarve- 
liet bestuur vu het Fnfarecorps Zuider- gadering plaats vindt.We hopen aan deze 
woude organiseert een oudpapieraktie op 	avond een feestelijk tintje te geven daar 
21 november a.s.Wij komen met een verzoek onze oudste bestuursleden Kevr.H.Middel- 
of 11 het voor ons alvast wilt sorteren 	beek-Groot en Mevr.E.Buys-v.d.Geer aftre- 
door tijdschriften bij tijdschriften en kran- den en niet meer herkiesbaar zijn. 
ten bij kranten te voegen en de stapels te Denkt 13 ook mee wie hun bestuursfunctie 
binden.Als 13 het zo klaar zet komen de 	het best zou kunnen vervullen? 
jongens het weghalen.Kunnen wij op Uw mede- 	 - - - 
werking rekenen ?. Bij voorbaat dank en tot De cursus handenarbeid is door ziekte van 
21 no vember a.s. 	 Mevr.Buskes uitgesteld tot nader bericht. Het Bestuur. 

Wij wensen haar van harte beterschap. 
HET WITTE KRUIS.  

Afdeling Broek in Waterland. 	Verder delen wij 13 mede dat onze toneelgroep 
Onder dankzegging aan allen,die meegewerkt zeer aktief wenkt.De groep repeteert elke 
hebben om onze leclenwerfaktie tot een ecla- week te Monnikendam onder leiding van 
tant succes te maken,kunnen wij 13 mededelen Mevr.de Groot-Brugman.Op 10 febr.1965 ho-
dat wij naar aanleiding van onze aktie 127 pen wij U te Monnikendam met het stuk 
nieuwe leden hebben mogen noteren, 	"Vrouwen in Paniek" een fijne avond te be- 
Wij hopen dat de weinigen die nu nog geen 	zorgen. 
lid zijn,alsnog van gedachten veranderen 
en ons werk zullen steunen.0 steunt dan de Wij hopen dat 13 geachte. lezeressen door al 
zuigelingenzorg,de kleuterzorg,verpleeg- 	deze aktiviteiten gestimuleerd wordt om 
hulp aan het kraambed,verpleeghulp aan de eens als gast onze avonden te bezoeken. 
zieken,verpleeghulp aan ouden van dagen, 	IT bent van harte welkom.Vooral onze jonge"' 
:en alle verpleeghulp die onze wijkzuster 	re leden verlangen ernaar nog meer jongere 
maar kan geven. 	 gezichten te zien.Juist voor hen en hun 
Tevens hebben wij voor 13 in ons magazijn, 	gezinnen kunnen we akteïer zijn als we met 
bedden,ondersteken,speciale stoelen,stoorn- velen zijn. 
apparaten en dergelijken.0 bent gelukkig 	 - 
als 13 deze hulp of materiaal niet nodig 	 BURGERLL(E STAND. =.-= 

heef.t,maar het moet voor U een geruststel- GEBOREN: Yvonne, d.v.J.Boonders en C.J. 
lende gedachte zijn,dat het voor 13 als lid 	 Visser. 

beschikbaar 	 ONDERTROUWD: Terpstra,Jitze oud 35 jaar 
en van der Voort,Marianne Theresia 

	

NUT VAN 't ALGEMEEN. 	 Josepha, oud 29 jaar. 

Het bestuur van de Mij.to± Nut van 	Al- GETROUWD: Stookebrand,Hendrik, oud 37 jr. 

gemeen alhier maakt hiermede bekend dat zij en van Ammers,Marie, oud 35 jaar. 
de volgende avonden heeft georganiseerd: 	Ypma,Jan Hille,oud 25 jaar, en Lunsche 

24 nov.1964. 	
Anneke Jeanette, oud 29 jaar. 

Dr de Boer et. een lezing over Marokko. 	
- ----

KERKDIENSTEN. 
13 januari 196. 	 ZUIDERWOUDE: 
0tto Sterman met de voordracht 	 22 november. 10 uur v.m. B.Elzinga 

	

"De Neger spreekt". 	 29 november. 7.30 uur n.m. B.Elzinga 
9 februari  1965: 	 6 december, 10 uur v.m. B.Elzinga 
R-Sevenhuysen met als onderwerp: 	 UITDAM: 

"Geniet meer van muziek". 	22 november. 7.30 uur n.m. B.Elzinga 
Voorts komt in maart nog Ir.B.Jansen met 	29 november.10 uur v.m. B.Elzinga 
een lezing over de Y-tunnel.Hiervan is de 	6 december 7.30 uur n.m. B.Elzinga. 
juiste datum echter nog niet bekend. Deze 
zullen wij 13 t.z.t.nog laten weten. 	 ADVERTENTIES. 

De Secretaresse, 
G.Mande-Vischer. 	- 

HED.BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN. 
Afd.Broek in Waterland & 0. 

Aktiviteiten van de Plattelandsvrouwen. 

Donderdagavond 19 november a.s.zal Mevr. 
L.Koenen-v.d.Veen een discussieavond lei-
den met het onderwerp"De Vrouw in en bui- 
ten haar huis.Aan deze discussieavond werT 

-' 

KOMT NU naar de 	SINT NICOLAAS. 

"BROEKER BAZAR" 
Alle speelgoed- glas- aardewerk- en 
porceleinartikelen tegen 

STERK VERLAAGDE PRIJZEN. 
M. Bekebrede-Bark 

Dorpsstr.3 , Tel.242 
Broek in Waterland. 

VV 	 LU 	.LIU C2,V '_'LJU. VY'JI ¼L U 

te Monnikendam in het Lutherse clubhuis, 	Ber Keff, Laan 44 
31, aanvang 8 uur. 	 voor RWIELEN EN BROLIETSEN. 

Donderdagavond 17 december a.s.kunnen we 
beschikken over het gebouw Samuel te Mon-
nikendam,waar we met elkaar het Kerstfeest 
zullen houden,aanvang 8 uur. Nadere mede-
delingen volgeii nog.We vertrouwen op 13w 
:aller medewerking. 

100% service. 

VOOR AL UW BANKZAKEN naar 

de plaatselijke BOERENLEENBANK. 
Kerkplein 9. 


