
OP-GAAN VAN DE STICHTING DE DP.OEK1Efl. GEMEENSCHAP»Y 

PROGRAMMA INTOCHT SINT-NICOLAAS. == 	 Het WITTE KRUIS 
De intocht van St.Nicolaas,georganiseerd 	Hoewel 5 december dichterbij is dan 5 mei, 
door de vereniging Volksonderwijs,zal zoals heeft het bevrijdingsfeest voor het Witte 
eeds is gepublioeerd,plaatsvinden op 6 dec.Kruis toch nog een presentje opgeleverd.Na 
a.s.Vergezeld van enkele trouwe Pieten zal de Wagengouw heeft nu ook de Broekermeer 
e Goedheiligman om 9.30 uur per boot arri-het voordelige saldo van dit feest gestort 

veren aan de steiger aan de Erven,waar zijn in de kas van Het Witte Kruis.Broekermeer, 
trouwe schimmel hem staat op te wachten. 	hartelijk dank namens het bestuur.' 
e stoet zal zich na de ontscheping begeven==== 

baar het gemeentehuis,alwaar de officiële 	== CORRESPONDENTSCHAP N.N.C. 
ntvangst zal plaatsvinden.Om ongeveer 10 Ons dorp beschikt weer over een correspon-
iur zal de Sint zijn opwachting maken bij de ':dent van de Nieuwe Noordhollandse Courant. 
kinderen van de eerstetweede en derde klasBeter gezegd:een corresponden±el Mevrouw 
iran de Openbare Lagere School I,die in de Coumou,Havenrak 23,Tel.440,heeft zich bereid 
grote zaal van het Broeker Huis al zitten jverklaard het correspondentschap op haar te. 
te popelen van ongeduldTegen 11 uur zal deflemefl.Verenigingen worden verzocht hiermede 
Sint zich per paard begeven naar de openba- rekening te houden.Men wordt verzocht uitno- 
re kleuterschool Kleutervreugd",waar de 	digingen,versle.gen e.d.tijdig bij haar in te 
kleuters vol spanning op zijn komst zitten leveren.Verslagen van raadsvergaderingen 
te wachten. 's Middags om 2 uur komen deidn- ZUllefl tot nader aankondiging nog door de 
eren van de vierde,vijfde en zesde klas aanheer Eppenga worden verzorgd. 
de beurt,Ook in het Broeker Huis.Hier zal 
de Sint een kort bezoek brengen.Het Bestuur 	 OUD-PAPIER-AKTIE. === 
ran Volksonderwijs deelt nog mee,dat de op- De oud-papier-aktie t.b.v.de openbare lage- 
brengst van de collecte het fantastische 	re school 1 en de meisjesvereniging heeft 
bedrag van f 821.75 heeft opgebracht(vorig f 319.58 opgebracht. 
daar f 638.--).Alle gevers en geefsters, 
lsmede de collectanten hartelijk dank .'i 	 KERKORGEL TE ZUIDERWOUDE. 

=====Enige tijd geleden hebt U in dit orgaan ge 
MEDEDELINGEN S±..N!c.FEEST O,L.S.I._ 	zen,da± er in de kerk van Zuiderwoude een 

De ouders van kinderen van de Lagere Schoolander orgel geplaatst zou worden.Sindsdien 
die het St.Nic.feest willen bijwonen zijn 6 heeft men niet stilgezeten en nu is 't zo-
dec.a.shartelijk welkom in Het BnDeker Huis.:ver,dat het orgel is opgebouwd en al be - 

Aan en ding zal streng de hand moeten wor- speeld kan worden.Nu moet 't instrument o.a, 
den gehouden.knderen beneden de 6 jaar 	nog worden gestemd en wanneer dat gebeurd 
hebben geen toegang. 	 is,zal 'tin gebruik genomen kunnen worden. 

De Kerkvoogdij der Herv.Gemeente is blij met 
MEDEDELINGEN St.Nic.FEEST KLEUTERSCHOOL. deze aanwinst,niet alleen ter wille van de 
aj de Sinterklaasviering in de Kieuterschlkerkgangers,maar ook,omdat kerkmuziek grot 
pijn ook de ouders van de kinderen,die O 	culturele waarde heeft,d.us ook ter wille 
deze school zJjn,van harte welkom.Zij worden van de bevolking in haar geheel.Het orgel 
rerzooht uiterlijk 5 minuten voor elf in de betekent alzo een aanwinst voor de gehele 
school aanwezig te zijn.Hier geldt hetzelfdesgemeenschap en deze zal ongetwijfeld wel eens 
parool als hierboven vermeld:jongere broerj de gelegenheid gesteld worden om van de 

tjes en zusjes kunnen niet worden toegela- schone klanken,die een orgelist daaraan weet:  
ten.In tegenstelling met vorig jaar kunnen te on±lokken,te genieten.Het orgel,dat 11 
helaas ook de kinderen,die op de z.g.wacht- stemmen heeft,verdeeld over klavier en pe-

lijst s±aan,niet tot de Sinterklaasviering daal,is voorzien van ruim 700 pijpen.De Kerk- 
worden uitgenodigd.De ruimte laat dit nu 	voogdij stelt zich voor 't instrument op 

oe. 	 enigzins feestelijke wijze in gebruik te ne- 
-- 	

men op een avond in de week en wel op Vrij-  
.............................. . ...... ... ...................... .......... ................................ ................. 	d ....aavond 10 	.. aanva 	8 uur.  



De jonge organist Charles Schulz zal die 	Daarmee loopt hij dan weer naar debetri.-. 
avond 't orgel bespelen en enkele stukken de afdeling,waar hij,weer na enig wachten, 
ten géhorebrengen,zo b.v'.'Praeludium und 	zijn artikelen kan halen.Ziet hij dan iets, 
fuga Band VIII no.V van J.S.Bach",een stuk dat hij vergeten is,dan zal hij de hele proce-
van Jan Zwart, e.cI.terwijl het fanfarecorps dure moeten herhalen.In het westen zou de 
van Zuiderwoude tevens zijn medewerking zal winkel,die dit systeem toepast,spoedig .geen 
verlenen door enkele nummers te spelen als klant meer krjgen.Maar in Rusland,waar nog 
b.v."Boven de sterren".Het programma dat inaltijd schaarste is(vooral op het gebied van 
ruim een uur kan worden afgewerkt,ziet er luxe goederen en textiel)neemt men het graag 
dus heel aantrekkelijk uit.De Kerkvoogdij,geHop de koop toe.Er is voor de Russen echter 
dachtig aan 't gezegde "hoe meer zielen,hoetroost:men kan zich enorm vermaken met de 
meer vreugd",hoopt har±elijk,dat bedoelde 	buitenlanders,die het systeem niet begrijpen 
avond mede daardoor een feestavond zal mo- en als maar heen en weer rennen tussen toon-
gen zijnDe toegang is gratis.Alleen bij de bak en kassa. 
uitgang zal er een collecte gehouden worden:==-.= 
ton bate van dèze nieuwe aanwinst.Dat 	 === BURGERLIJKE STAND. 
spreekt vanzelf. 	 GEHUWD: Nooij,Andries,oud 26 jaar en Rozen- 

daal,Petronella Hermina,oud 22 jaar. 
OPBRENGST COLLECTE.  :ONDERTROUWD: Baars,Petrus Antonius,oud. 27 

Onze collecte voor het geestelijk gehandicap- 	jaar en Verkley,Joanna Ersta,oud 
te kind heeft in onze gemeente het mooie be 	29 jaar. 
drag van , ƒ 263.---  opgebrach±.Hiervan was 	 Glebbeek,Jan Hendrik,oud 32 jaar eii 
van Zuiderwoude f 21.75 en van Uitdamf17.15 	Hooijer,Aartje,oiid 31 jaar. 
Hartelijk dank aan alle gevers en geefsters GEBOREN: van Gog, NORA. en van Gog,ESTHER, 
en vooral ook aan de oollectante's,die 	 dd. 15 nov.1965,dochters van 
hieraan zo fijn hebben geholpen. 	 Th.J.van Gog en J.Tuin. 

Namens de stichting F.S.P. 
• zorg voor zwakzinnigen. 	 ADVERTENTIES. 

T.Verwey-Buitenhuis. 

Op Zaterdag 4 December a.s.hopen 
de Heer en Mevrouw MICHELS-BEUMER 
met hun kinderen,klein en achterklein-. 
kinderen,het heuglijk feit te herdenken 
dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk 
traden. 

RECEPTIE van 15.00 - 17.00 uur, 
in Café-Restaurant "Concordia". 

Voor familieleden van 11 - 22 uur. 
Wij stellen het ten zeerste op prijs 
U te mogen ontmoeten.(Geen slapers). 

Broek in Waterland,nov.1965. 
Wagengouw 72. 

KORTE BERICHTEN. 
1. De uitvoering van de Zangvereniging,wel-

ke op zaterdag 20 nov.zou plaats vinden, 
is wegens de slechte weersomstandigheden 
niet doorgegaan.Vermoedelijk zal zij nu 
plaats vinden op zaterdag 11 dec.a.s. 
Reeds verkochte plaatskaarten b1ijvenftLg. 

II.Door de NACO wordt het volgende bekend 
gemaakt :Gedurende de winterperiode zaldes 

morgens om kwart voor acht een extra-bus 
vanuit Broek naar Amsterdam rijden.Uiter-
aard blijft deze extra bus alleen rijden, 
indien er voldoende aanbod van reizigers is. 

I]I.Bij K.P0rsius te Uitdam is een hond kcen 
aanlopen,een zwarte bouvier met lange 
staart.Wie is de eigenaar daarvan? 

IV IN"de Berenkuil"te Bussum,Nassaupark 4a 9 : 

wordt momenteel een expositie gehouden van 
schilderijen van onze plaatsgenote mevr.P.. 
Nieuwenhuis-Th.ies(Paulazogezegd) .De expo-
sitie is geopend dagelijks van 1 tot 6uur; 

des zondags van 2-5 uur.Gaarne aanbevolen. 
V. A.s.donderdagavond vindt een vergadering 

van de Gemeenteraad plaats.Aan de orde 
komt o.m.een voorstel betreffende woning-. 
bouw te Zuiderwoude. 

Trcrc,.Trr 

NUTTIG EN PRACTISCH zijn de geschenken 
die U vindt in de 

BROEKER BAZAR. 
o • a. Gero , Tomado ,Brabant±a,Acmewringer, 
Petroleumkachel,Osmia vulpennen en 
nog vele andere artikelen met 
10 9  20 en meer % korting. 

Firma Bekebrede 
Dorpsstraat 3, Tel.242 

Broek in Waterland. 

nun jj 	J.). 
BER KEFF, Laan 44 Wat ons in de grote Russische winkels en 

vooral in de warenhuizen opviel was het 	voor rijwielen en bromfietsen. 
vreemde verkoopsysteem.Het wordt de klant 

100 /o  service. daar bepaald niet gemakkelijk gemaakt.Hij  
moet precies weten wat hij wil :met twijfe- 	• ______________________________________ 
laars wordt geen rekening gehoud.en.Eerst 
bezoekt hij de toonbank van de afde1ing,wr 
de artikelen die hij hebben wil ,voorhanden 
zijn.Dan bestudeert hij de prijzen,noteert ze 
en telt de bedragen op;als hij het bedrag 
weet,loopt hij naar een speciale kassaafde-
ling,waar hij natuurlijk eerst in de rij moet 
gaan staan,want vooral de warenhuizen zijn 
stampvol,dag in dag uit.Als hij zijn bedrag 
genoemd heeft en het(liefst gepast)be±aald 
heeft,krijgt de klant een aankoopbon. 

COOPERATIEVE  BOERENLEENBANK 
BROED-IN WATERLAND. 

Voor al Uw bankzaken naar de plaatse-
lijke Boerenleenbank. 
Spaargelden, Zilvervloo-t ,Hypotheken, 
Voorschotten, Credieten,Effec-ten, 
Coupons,Safe.Loke-tten etc.etc. 
Vraagt eens inlichtingen. 

De kassier, 


