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INTERNATIONALE vö kLN]i1 	leden o" een Ledenvergadering-gemachtigd 
A.s.zaterdag vindt op het sportterrein te worden.Naar aanleiding hiervan delen wij IJ 
Broek in Waterland een internationale voet-mede dat op 20 okt. a.s.in Caf Q Tramtation" 
:balwedstrijd plaats.0 weet natuurli,dat.zon-ien Buitengewone Ledenvergadin gehouden 
dag in Amsterdam de landenwedstrijd Reder- zal word.en,aanvang 20.00 tur.Als enig punt 
land-Zwitserland wordt gespeeld.Een aantal zal behandeld worden de statutenwijziging in 
Zwitserse journalisten zal naar ons landko-verband met de naamsverandering "Witte Kruit" 
men om die wedstrijd te verslaan.Dat was voorin "Groene Kruis" 	 - 
de Nederlandse sportjournalisten een aanlei 	 De Secr.C.Kesting. 

ding  om een wedstrijd te organiseren tegen 
hun Zwitserse collega's.En gezien de nauwe 	

C0IJ!ITL"STICHTING 'V7JJKGEBCUW WITTE KRUIS". 

connectie tussen het Nederlandse 	
zult U zich herinneren dat enig 

teneiftal en Broek in Waterland is het 	
tthjd geleden in de Broeker Gemeenschap over 

iverwonderli,dat voor deze internationale het stichten van een zo Broodnodig Witte Kruisgebo 
krachmeting ons dorp werd uitgekozen. 	

uw is geschreven.Hoewel tijdens de 

Gaarne willen wij U opwekken om deze voetbal ac tieode de activiteiten van het daai 
wedstrijd bij te wonen.De aanvang is om 

14 30 toe in 	het leven geroepen stichtingscomité 

uur;de toegang is gratis.De wedstrijd wordt or een laag pitje hebben gestaan,zijn er to 

muzikaal opgeluisterd door het 	
de voorbereidingen vermeÏdens*aardige 

te Zuiderwoude,De leiding van de wedstrijd vorderingen gamaat.Het comité acht nu de 
:is in handen van de bekende scheidsrechter tijd gekomen om de trom te roeren en ruct- 
J.Martens. 	

. 	 baarheid te geven aan de resultaten van 
voorbereidingen en de plannen voor de naast 

	

HET WITTE KRUIS. 	 . toekomst.Eerstes moet vermeld worden,dat d 

Op 26 november 1875 werd te Haarlem opge- voorlopige plannen voor een gebouw gestalte::  

richt cie Prov.Noordholl.Veren."Het witte 	hebben gekregen in een byzonder geslaagd 

Kruis".Onze afdeling werd 17 jaar later op-. ontwerp,op papier gezet door de bekende ar- 
gericht en wel op 6 december l892.Na 1875 	chitect Rietveld uit .Arnsterdam.Ten tweede 

werden ook in de andere provincies Kruis- dat de plaats waar dat gebouw zal moeten 
verenigingen opgericht,waarvoor tot onze 	verrijzen ook bekend is n.l.tussen Havenrak 

spijt de naam Het Groene Kruis werd gekozen. en Nieuwbouw ter hoogte van de woning van 
Inmiddels richtten bepaalde ge1oofsrichtini 	en Hartoog.In de derde plaats,dat thans 

gen eveneens Kruisverenigingen op de de :hek, ogenblik van aanbesteding nadert;een 

naam kregen van b,v.Het Wit-Gele Kruis of moment,waarnaar het stichtingscomité met 
Het Oranje-Groene Kruis e.ci.0 kunt zich in- verlangen en spanning naar uitziet.Met Ver- 
denken dat al deze verschillende namen 	langen omdat dan een kroon gezet kan worden: 

wezen dezelfde Vereniging nogal verwar- op het werk doch ook met spanning omdat bij 1 
rend werktevooral als leden verhuisden van 	aanbesteding geld ter tafel moet komen. 

de provincie Noordholland naar andere pro- Hoewel een groot deel van de stichtingskos- 
vincies of andersom. Het Hoofdbestuur te 	ten wordt gedekt door subsidies van Rijk,Ge- 
Haarlem heeft nu op haar laatste Algemene rneente en Provincie en een hypotheek de rest 

Ledenvergadering,gehouclen in november 1964,:- oet,zal een eerste bedrag van f 10.000.-- 

besloten om ons aan de andere provincies 	toch zelf moeten wonen betaald..Het Witte 

aan te passen en per 1 januari 1966 de naam ruis kan dat n±et.Deze taak zal in handen 
to veranderen in Prov.Noordhol3.Vereniging worden gelegd van een aantal vooraanstaande 

"Het  Groene Kruis'.Hiertoe moeten uiteraard nwoners van ons dorp.Deze mensen zullen de 
de Statuten veranderd worden en een 	 vormen van ht PROJECT W.In het pro— 

schrift gericht 	worden aan Rare Majes- . ject W zullen tien inwoners de gelegenheid 

telt de Koningin teneinde de goedkeuring 
5 krijgen een schenking te doen tot een totaall 

verkrjgen.Deze handelingen dienen door 2 	bedrag van tenduizendgulden.Reeds zijn enig 

hoogstens 3 
bestuursleden verricht te wor- principiele toezeggingen gedaan. In de komen:- 

den De bestuur leden moeten echter door de de week zullen nog enkele inwoners schnifte- 



lijk worden benaderd teneinde hen nader te 	 OUD - P.APIETAKTIE. 
informeren over de mogelijkheden van een 	Ten bate van het meerdaags schoolreisje van 
schenking.Wij vertrouwen dat voor het eind. de O.L.S 1 en de meisjesvereniging zal we-
van dit jaar de zaak rond is en het bouwbe- derom een oud-papietaktie worden gehouden 
stek kan worden opgesteld waarna de aanbe- en wel op maandag 18,dinsdag 19 en woensdag 
steding kan worden gerealiseerd.Van dat heu-20 oktober a.s.Op één van die dagen zullen 
gelijke feit zult U vanzelfsprekend op de 	weer wagens door het dorp rijden om het oud.- 
hoogte worden gehouden. 	 papier bij U weg te halen. Een verzoek:Wilt 

Het Comit._ . U,ifld.ien mogelijk,kranten en tijdschriften 

ZUIGELINGEN-EN KLEUTERBUREAUS. 	gescheiden houden? 

Op verzoek van vele moeders,voor wie de vrf 	
VERBOND VOOR VEILIG VERKEER !dag toch altijd een drukke dag is,zullen de 

Afdeling Broek in Waterland. 
Zuigelingen-en Kleuterbureaus vanaf begin 	.. 	 .. 

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van 
,november a.s.niet meer op vrijdag- maar op  
d 	

de algemene ledenvergadering die op dinsdag':
onderdagmiddag worden gehouden,de zuige1in- 26 oktober a.s.om 20 uur gehouden zal worden genbureaus op de le en 3e,de kleuterbureaus . 

in Café "Concordia"te Broek in Waterland. op de 2e donderdagmiddag van de maand. 
::Agenda: 1.Opening;2.jaarverslag v.d.Secr.; Zet het voort. 	 C den Hartoog 3.verslag v.d.Kascommissie4.benoeming  van 

" H E T N u T" 	 een nieuwe kascommissie;5.jaarverslag  v.d. 
Op 19 oktober a.s.'s avonds 8 uur houdt Dr. pennm.;6.Bestuursverkiezing,aftredend zijn 
E.F.Jacobi in de Leerkamer een lezing met de heren H.Verwey en J.Slagter.Alleen dhr. 
dia's over het onderwerp:Vorlovingg huwelijk H.Verwey stelt zich herkiesbaar(de leden 
en kinderverzorging der dieren. Gezien het.kunnen kandidaten stellen tot punt 6 in be-
succes dat Dr.Jacobi bij zijn vorige lezing handeling is genomen).7.Het  bestuur stelt 
had.,verwachten wij weer een byzonder interes-ivoor om de contributie van .1' 2.10 te verho- 
sante avond en rekenen op Uw aller komst. 	gen tot f 2.50 per jaar.8.Rondvraag; 
,Toegangsprijs leden gratis,niet-leden f 1.__.9.S1u1ting. 

Hierna, om ± 20.45 uur,zullen zeer mooie dia's 
Op de j.l.gehouden ledenvergadering van het van de 5 mei optocht vertoornd worden met 
Tut werden de aftredende aanwezige bestuurs_daardoor heen gevlochten enkele nieuwe dia's 
leden herkozen.Het bestuur bestaat thans uitvan het Verbond voor Veilig Verkeer.Waarna 
de volgende leden:Ds.J.J.Buskes,voorz.;blevr.-bij voldoende deelname een interessante 
Mande-Visscher,secr.;Dhr.J.J.v.d.Sluys g pen-verkeersquizz gehouden zal worden. 
ningmeester;Mevr.E.Dobber-van dieren,biblioO0k niet leden zijn hartelijk welkom. 
thecaresse,welke geheel belangloos door en- 	 Namens het Bestuur, 
kele dames geassisteerd wordt;en de heren 	 J.Pieters,Secr. 
W.Terpstra en M.Moens.Het winterprogramma 
bestaat -botnu toe uit bovenstaande avond., 	 MEDEDELING. 

een lezing op 8 nov.van willen van Iependaal::Inverband met een(gelukkig)ruime toevloed::  

en een lezing op 17 febr.van dhr.Kraan. 	van cpy  moeten wij enkele bijdragen,w.o.het 

Het Bestuur. 	vervolg van de Russische reisbelevenissen 
van de Heer Leeflang,laten overstaan tot he 

HULP AAN VERLAMDE EN SPASTISCHE KINDEREN. :volgend nummer. 
Waarde dorpsgenoten, 
De meesten van U,als ouders van gezond enbe—r 	 BURGERLIJKE STAND. 
veeg1ijk kroost,zullen zich maar zelden rea- GEBOREN: Jeanet,dochter van A.Saueressig en 
iseren,dat er in ons land toch vele duizen-w.Vroegop;sytse , zoon  van J.G.BUwald.a en 

den kinderen dagelijks voortdurende zorg be- T.Koppel;Dirk Pieter,zoon van A.dé Goede en 
hoeven,omd.at  ze verlamd of op andere wijze M.Nielen;Ronald Klaas,zoon van F.Abma en 
in hun lichamelijke activiteit zijn gehandi- K.N.van der Wekken. 
bapt.Rampen,zoals in 1952 en 1956,toen dui- VEELEDEN: Swart,Nicolaas,wedn.van Buiten- 
end.en jonge mensen door kinderverlamming huis,Lijsje. 

voor de rest van hun leven ernstig werden 
beschadigd,komen dank zij de inentingen tegen 	GEIVfEENTERAADSVERGADERING. 
deze ziekte gelukkig niet meer voor.Maar er J.l.dond.erdag vergaderde de gemeenteraad. 
ijn nog zeer vele slachtoffertjes van v6r De voornaamste punten van de agenda waren: 

aie tijd en dagelijks worden spastische kinde-de vraag,of op de Parallelweg bij de tunnel 
ren geboren,d.ie door ernstige schade aan heeen beschermde oversteekplaats voor voetgan- 
pentrale zenuwstelsel vanaf hun geboorte 	gers moest worden aangelegd,het aangaan van 
hulpeloos bljven,en al deze buiten hun ediuli grond.transacties met de provincie Noordhol-:: 
po misdeelde jongens en meisjes moeten het, land. en het vaststellen van een verordening 
wat hun revalidatie,byzondere vakopleiding betreffende het restaureren van momumenten. 
enz.betref -t,van onze gezamenlijke hulp heb- In verband met de beschikbare plaatsruimte 
ben.Voor deze hulp zorgt het "Prinses Bea- in dit nummer zullen wij in een volgend num-
trix Fonds" voor welke organisatie door een mer de behandelde onderwerpen nader uiteen 
aantal mensen,d.ie hiervoor hun tijd en werk- zetten. 
kracht vrijwillig ter beschikking stellen,in===== 
ae week van 25 - 31 okt.a.s.zal worden e- 	 ADVERTENTIES. 
collecteerd.In het dankbare besef,dat Uw 
eigen kinderen deze hulp niet nodig hebben, 	BER KEFF 9  Laan 44 
ult U,neem ik aan,d.eze collectrices niet 	voor rijwielen en bromfietsen. 

be1eurste1len. 	 100 % service. 
C.d.en Hartoog.  


