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AGENDA BROEKER GDVIEENSCHAP. 	BUITENGEWONE LEDENVERGADERING A.N.B.B. 
17/2. Mij. tot Nut v, 't Alg. (leerkamer) 	Vrijdagavond 4 febr.j.l.hield de afdeling 
17/2. Vergadering gemeenteraad. 	 van de Alg.Nederl.Bouwbedrjfsbond een bui- 
22/2. Filmavond Veilig Verkeer(Concordia) tengewone ledenvergadering in het Dorpshuis 
23/2. Verkoopmiddag Bejaardensociëteit. 	waarbij ook de dames aanwezig waren.Deze 

(Broeker Huis). 	 savond stond in het teken van 2 jubilarissen, 
3/3. Voorlichtingsavond Koningin Wilhel- n.l.de heren J.Beets en B.de Jongh.De heer 

minafonds.(Broeker Huis). 	 Beets,omdat hij 40 jaar lid was van het NVV 
8/3. Voorlichtingsavond Koningin Wilhel- en de heer de Jongh 20 jaar penningmeester 

mina fonds( ten huize van Mevr, 	van de afdeling.De vergadering had een zeer 
Elzinga te Zuiderwoude.) 	 gezellig karakter.Na een inleidend woord 

2/4. Feestavond Brandweer(van Waveren). van de districtsbestuurder Boukema kreeg 
===== :de heet Beets een toesrraak,waarna hem een 

NATIONAAL mJWELLJKSGESCHENK. 	gouden speld werd uitgereikt namens het NVV 
Uiteraard is U reeds bekend,dat alom inhetNamens de Bouwbedrjfsbond werd aan de Heer 
land een inzameling wordt gehouden om aan Beets en zijn vrouw een bestek met monogram 
Prinses Beatrix ter gelegenheid van haar aangeboden.Van de leden waren er een fruit-j-
a.s.huwelijk een geschenk aan te bieden.EenmandblOemen en een boek.De heer de Jongh 
deel. van de opbrengst van de inzameling 	kreeg een electrisch klokje aangeboden en 
wordt besteed aan een "echt" cadeau voor eveneens een fruitmand,bloemen en bestek. 
het bruidspaar;de binnenkomende bedragen, Door de Heer Boukema werd nog eens de tijd 
welke het daartoe nodige bedrag overschrj-opgehaald van 40 jaar ge1edengeen sociale 
den,zullen door Prinses Beatrix en haar 	voorzieningen in de vorm van z±ektewet,geen 
echtgenoot worden bestemd voor een nog na-ouden-van-dagen-zorg enz.enz. 
der aan te wijzen algemeen doel.Ook in onzeDaar de heer de Jongh wegens zijn vergevor-
gemeente kunt U aan deze actie meedoen,In derde leeftijd bedankte voor het penning-
:een aantal winkels zijn bussen geplaatst, meesterschap.moest er die avond een nieuwe 
waarin 13 Uw bijdrage kunt deponeren.Het is penningmeester worden benoemd.Dit werd zijn 
ook mogelijk Uw bijdrage te storten bij de 	zoon,de heer Jb.de Jongh.Voor aanmelding 
plaatselijke Boerenleenbank.Omstreeks lmsartvoor het NVV-lidmaatschap en voor het ver-
worden de bussen bij de winkeliers weer in-:zilveren van vacantiebonnen kunt U dus bij 
genomen.Het resultaat van deze actie zul- hem terecht(Buitenweeren 5 alhier).Nadat 
len wij in dit blad publiceren, 	 men genoten had van koffie met gebak,dank- 

..ten de jubilarissen voor de geschenken en 

	

FILMAVOND VEILIG VERKEER. 	de prettige avond. 
Op dinsdag 22 febr.a.s.organiseert depat-=== 
selijke vereniging voor Veilig Verkeer een == VERKOOPMIDDAG BEJAARDENSOCIETEIT. 
filmavond in café Concordia.Aanvang 8 uur; Woensdag 23 febr.a.s.houdt de Bejaardenso- 
•toegang gratis.Vertooncl wordt een film overciëteit haar verkoopmiddag in het Broeker 
.e Rijkspolitie.De opperwachtmeester KoenenHuis,Verkocht zullen worden zelfgemaakte 

uit Monnickendam zal een toelichting bij dehandwerken.Het bestuur hoopt,dat het weer 
film geven en eventuele vragen beantwoor- zo'n geweldig succes mag worden als ver1e-
den.Wij wekken 13 gaarne op deze filmavond den jaar.Tevens worden de theeschenksters 
ij te wonen.Het geeft U een ongezochte ge-uitgenodigd aanwezig te zijn bij de opening. 
egenheid om eens in de keuken van de Rijs-Zij worden verzocht dan om halftwee aanwezig 

politie te kijken. 	 te zijl1I.Komt allen;er is werkelijk heel wat  
moois en niet duur.Voor de kinderen is er 

BEF KEFF , Laan 44 	 een grabbelton. 
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OUD-PAPIER-ACTIE o • 1 • s • 1. 	enige wijzigingnbehoeft.Het bestuur zal 
Indien de weersomstandigheden het toelatenin het voorjaar deze wijzigingen aan de 1e-
zal er maandag 28 febr. ,dinsdag 1 enwoens-den voorleggen. 
dag 2 maart een oud-papier-actie worden 

'gehouden ten bate van de openbare lagere VOORLICHTINGSAVONDEN VAN HET KONINGIN WIL- 
school 1 en de meisjesvereniging.Sv.p 	HELMINFONDS VOOR DE K.ANKERBESTRLJDING. 
kranten en tijdschriften gescheiden houden. Jaarlijks overlijden in Nederland 20000 men-:: 

 aan kanker 0Met behulp van het Koningin 
COOPERATIEVE BOERENLEENB.ANK 	Wilhelmina Fonds was het mogelijk om in Ne- 

BROEK IN WATERLAND 	 derland 14 centra voor de kankerbestrjding 
te vestigen.Dank zij het steeds intensiever 

Het bestuur van de Coöp0Boerenleenbank te wetenschappelijk onderzoek,waaraan ook in 
Broek in Waterland maakt bekend dat de 	ons land door de beste geleerden wordt dee- 
jaarlijkse boekjescontr6le en bijschrijving genoinen,kan er een vooruitgang in de behan-
der rente zal plaats hebben op de volgen- delingsmethoden van kankerpatinten worden. 

de dagen en wel van 9 - 12 uur v.men van geconstateerd.Om de inwoners van Broek in 

1.30 - 4,00 uur n.m. 	 Waterland,Zuid.erwoude en Uitdam in staat te 
Voor  personen wier achternaam begint met: :ellon iets meer over de genezingsmoge1ijk- 

heden van kanker te vernemen en vooral om 
A t/m G op woensdag 23 februaIi . 	de vaak nog onnodige angst,die er ten aan—, 

:H  t/m P op donderdag 24 februari a,s. 	zien van deze ziekte bestaat weg te nemen, 
geeft de plaatselijke afdeling van het Ko- 

:R t/m Z op vrijdag 25 februari a. 	 ningin Wilhelmina Fonds op donderdag 3 mrt. 
Namens het Bestuur, 	a0s.een voorlichtingsavond in het"Broeker 
J.van Meerveld,voorz. Huis",aanvang 20.00 uur en op dinsdag 8 mrt. 

a.s.een voorlichtingsavond bij dhr.en Mevr. 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 	 lzinga thuis,Wijk II-13,aanvang eveneens 

• "HET GROENE KRUIS". 	 te 20.00 uur. Or deze avonden zal ruimschoots 
De vergadering kon vorige week nog juist de gelegenheid worden gegeven om vragen te 

doorgang vinden,doordat het vereiste mini- stellen.Tevens zal op deze avonden worden 
mum aantal personen,t0w.5 bestuursleden 	verteld hoe de ingezamelde gelden van het 

en 2 leden aanwezig was.Bij afwezigheid van Koningin Wilhelmina Fonds worden besteed 
de voorzitter werd de vergadering voorge- De avonden,die geheel gratis worden aange-; 

zeten door de heer H.G.M.te Boekhorst. 	boden,zijn toegankelijk voor personen van 16; 

De begroting 1966 9 sluitend met een nadelig jaar en ouder.Het programma van de avonden 

saldo van f 880.--werd goedgekeurd met de is als volgt: 1.Opening;2.Medische causerie 

bepaling dat de post"sociale lasten" nog over kanker door Dr.C.den Hart00933 , Gelegezi- 

nader  zal worden bekeken,mede door de ont- 	tot vragen stellen aan de arts;4.Ver- 

wikkeling in het sala:bisfront.De vergad.e- toning van een film over de kankerbestrj- 
ring kon accoord gaan met het voorstel 	ding;5.Dhr.Hvan Wijck,promotor,spreekt na-- 

het bestuur bestaande uit 9 personen in te mens het Koningin Wilhelmina Fonds;6.Pauze 
krimpen tot 7,mede om het bestuur"hanteei--:: 7.Vertoning van een mooie kleurenfilm over 

baarder" te maken.Twee bestuursleden tra- Egeland;8.Sluiting. In het belang van de 
der af,n.l.dhr.C.den Hartoog en dhr•C0Nooij. v0sez01e 	in Nederland is het nood- 

Met enkele hartelijke woorden werd de heer zakelijk,dat ook wij Broek in Waterlanders 
Nooij dank gebracht voor al het werk,dat hij iets meer ovef de kankerbestrijding weten en 
in zijn 19-jarige bestuursperiode voor de de avonden op 3 en 8 maart a.s.bezoeken. 
vereniging had gedaan.Het bleef niet al- 	 Het afd.bestuur van het K.W.F

. 
 

leen bij woorden;hem werd een cadeaubon 	 mevr.Moens-Gaaf,mevrBlom-Lub, 

overhandigd0Mevr.Elzinga en Dhr.te Boek- 	mevr.Elzinga-van Lente en R.Brugman 
horst waren herkiesbaarZij wrdon bij enke- 
le candidaatstelling herkben.Door het af-.GYASTIENVERENIGING BROEK IN WATERLAND. 
treden van de voorz.moest een nieuwe voorz. Met genoegen deel ik mede,dat het stukje 
in functie worden gekozen.Eveneens bij en- over ledenwerving succes heeft gehad,want 
kele oandidaatstelling werd dit de heer 7 dames en 4 kinderen hebben zich als lid 
H.W.Eppenga. Ook kwam het wijkgebouw ter opgegeven.Deze nieuwe leden zijn van harte 
sprake.Verheugend was het dat het Comité 	1kom, Ik hoop dat U de lessen prettig 
Wijkgebouw kans gezien heeft uit de bevo.l- vindt en U zich spoedig thuis voelt in onze 
king een toezegging uit giften te verkr jg  eren. 	es,die door omstandigheden tijde1jI 
en ad.. f lO.000.---.Het Comité werd dank zijn uitgeschakeld,zijn daarna vanzelfspre-
gebracht voor het vele werk,dat het heeft ikend weer welkom, Zo mogelijk geeft TJ zich 
moeten verrichten om dit te realiseren, 	dan op voor de 2e groep,dis les heeft van 
Het bestuur zal zich op korte termijn bera-8 	u tot 9.45 uDe le groep wordt anders 
den over de nu te volgen procedure. 	overbezet en dat is voorniemand prettig. 
Een der leden van de vereniging had in een t is jammer dat door het weer de lessen 
brief  geprotesteerdtegen de rechtsgeldig- van donderdag j.l.niet door konden gan.0 
held van de vergadering,doorda-t op devoor_].t begrijpen dat het voor het bestuur on-
jaar5vergadering 1965 verzuimd is mede te mogelijk was,onder die barre omstandigheden 
delen,welke bestuursleden aftredenid waren ieder lid afzonderlijk te berichten wat nor- 
Daar de vergadering toen dit feit heeft maal wel gebeurd als de le niet door gaat 
;geaccepteerd,kon hier nu nilet meer op wor T0t slot dames en jeugdleden,-toon een trouw 
den teruggekomen.Wel heeft dit schrijven 	11d te zijn en kom als er les is. 
aangetoond, dat het huishoudelijk reglement 	 C.A. E. Pronk-van Eugen. 


