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Secretariaat Stichting Redact!e~adres mededelingenblad:
"De Broeker Gemeenschap", Mw«B.Blufpand- HeW, Eppenga, Buitenweeren 1,
Sinot, Dr.C.Bakkerstr 12, tola I562 tel® 1465

==AGENDA==

Jeugdcentrum; band Choice
Vergadering gemeente.raad
Bejaardenclub: Snertfeest
(Broeker Huis)
!• Opening Gemeenschappelijke

Bibliotheek
!!• Tennisvero: kennismakings-

avond (Concordia)
NH-Kerk: jeugddienst; ds Marais,
Purmerend mom.Vo Combo "Studio 72"
VVD; Ir, Tuynman (Broeker Huis)
Gyiiinovero Sparta: Algemene Leden-
vergadering
Nut: lezing kolonel Boshardt
lo Jeugdcentrum: film "Levensver-

haal Houdini"

II. Kampioenschap Monopoly
(Concordia)

Jeugdcentrum: jeugdfilm "Sinbad
de Zeeman"

Jeugdcentrum: band B.Z.N.
Nut: Indra Kamadjojo
NCVB: jaarvergadering
Jeugdcentrum: film "Bandelero"
I. Jeugdcentrum: jeugdfilm

"Hans en Grietje"
NH-Kerk: jeugddienst:
ds. Buskes, Middelstum m.moV.
Holy Sound

Plattelandsvrouweti: Brandweeravond

Jeugdcentrum: "Left Side"
Broeker Koor: uitvoering
(Dorpshuis Zuiderwoude)
Jeugdcentrum: film "De Onoverwin-
nelijken"
NH-Kerk: jeugddienst: ds. Biemond
V/estgrafbdijk, m«m„Vo Jeugdfanfare
westgraftdijk
NCVB: mwo T.H. Attema-Roosjen
"Het vierde kruiswoord"

NCVB: mw. M. de Zwart, maatschap-
pelijk werkster
Plattelandsvrouwen: uitstapje

==VACATUKE-BANK==

Per 1 april a.s komt vacant de functie

van gemeente-bode, tevens deurwaarder
der plaatselijke belastingen. Deze func
tie wordt in part-time dienstverband
uitgeoefendo De werk-uren zijn varierend,
doch kunnen over de gehele dag gespreid
zijn.
De bezoldiging bedraagt f 88O,— per
maand, benevens vacantie-toelage ad
7,8^. De ambtelijke rechtspositie is op
deze functie van toepassing.
Schriftelijke sollicitaties kunnen voor
1 februari a.s. worden ingediend bij
Burgemeester en Wethouders.

==NIEUV£ VAN DE BEJAARDENCLUB==

Woensdag, 28 januari a.s. "SNERTFEEST"

in het Broeker Huis. We starten om

10.30 uur met koffie, waarbij de heer
Huurdeman ons aangenaam zal bezighouden.
Om + 12.30 i^ur aan tafel om de snert
(en iets anders) ons door de farailie
Maasland voorgeschoteld goed te doen
smaken. Na afloop hiervan zal Ds. Hiensch
een film over Indonesie vertonen en drin-

ken we nog een kopje thee, waarna we ho-
pelijk zeer voldaan om + 2.30 uur huis-
waarts keren. Spoedig opgeven by het
bestuur.
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==TENNISVERENIGING==

Algemene Tennisvereniging Broek in
V/aterland

Uitnodiging

Hierbij nodigaiwij alle leden en belang-
stellenden uit voor een kennismakings-
en voorlichtingsavond in Cafe Concordia

Datum: 29 januari 1976, aanvang 8 uur.

Spreuk van de week: ..

Op de gemeente: (ingezonden)
Wie een ander de les wil lezen

Moet zelf ook vlot van betalen wezen,



==VoVoDo=:= iexemplaren door de inarecliaussee gevorderd,
Te heer iro Do So Tuinman, lid van de iv/aarvan er later elf terugkwamen terwijl
'Tweede Kamer voor de V-VoD., zal op maan--.S"'v/erken v/erden vernietigdo Waren het de
dag, 2 februari* aoSo om acht uur 's avonds • eerste 100 jaar steeds de "Heeren" ge-
een lezing houden in Het Broeker Huis over weest die voor de bibliotheek zorgden,
"De problemen van het nationaal landschap :g:edacht wordt hierbij aan vele hoofdonder-
V/aterland"o iwyzers Oeao Meester Schoemaker en Meester
Gelegenheid tot discussie I :Smit en de bij sommige Broekers nog be-
ledereen is welkom I ikende namen als Co Honingh Jz, AoVeltrop,
==== ~==;Wo van Engelenburg, Ko V/it, Chro Bakker

=:=KAMPIOENSCHAP MONOPOLy==

Eindelijk gaat 't gebeureno Eindelijk
kunt u uitgroeien tot het fenomeen van
Broeko Maar dan moet u wel keihard toe-

slaan. Op saterdagavond 7 februari in
liet gastvrije Cafe Concordia, tijdens de jthecaresse en bijgestaan door vele andere
Eerste Echte Broeker Karapioenschappen jdames zoals mwo Mes, Middelhoek, Haring-
Monopolyo U v/eet wel, dat dekselse spel ijiuizen, Go en C, Bakkero Vooral de dames

;en Tho Bijl. De laatstgenoemde heeft het
:*t langst tussen de toen opkomende dames
ivolgehoudeno Een der eerste dames was
imeJoSovan Engelenburg, die ward opgevolgd
;door mejoHa Bleeksma beiden als biblio-

met z'n dure hotels in de Kalverstraat

en z'n geniepige kanskaarteno
Eaterdagavond, 7 februari dus, om 8 uur
precieSo
Inschrijving'-:zo -snel mog.el.i^k bij.:...;
v7oJo Kok, Keerngouv; 28, telo' 1925

iHaringhuizen en Co Bakker hebben zich zee
jvele jaren ingezet voor het bibliotheek-
-••werk in Broeko Mejo Co Bakker heeft zelfs
•na het overlijden van raej« Bleeksma (195^)

. -.;,tot 1964 de leiding van de bibliotheek op
Izich genomen en is in da-t jaar -geridderd -

==BIBLIOTHEEK==

====;in de-Orde'van-Oranje Nassau voor haar
fwerk van 40 jaar op allerlei terrain.

Ruim 150 jaar heeft ons dorp-zijn.biblio- iVanaf 1964 heeft mw, Dobber-haar werk *
theek en wenst die'gaarne te behoudeUo Op:overgenomen aanvankelijk bijgestaan door de
29 jantiari a-So wordt een-nieuwe periode .Barnes Co Bonten en Lo Groot, maar noodza-
ingeluid; de bibliotheek gaat yerhuizen :^;kelykerwios wer^d het aantal tot 7 uitleen-
naar de .;".oude" lagere school aan het' ^Esters uitgebreido Er kwam een tweede uit-
Roomeinde'"en krijgt een -nieuwe naamo De leenuur bij en nu eind Januari 1976 zelfs
Nutsbibliotheek.gaat voortaan Gemeenschap- -een derde nolo op maandagmiddag van
pelijke bibliotheek heteno Het begon heeii-'/^ uur«
eenvoudigo In de negende gewone vergade-'-:
ring van het Departement Broek in-'Water- verband met de verhuizing is de bi-
land van de Mij tot Nut van 't Algemeen, ;bliot.heek maandag, 26 januari de gehele
herfstmaand 1822, stelde de Heer'Muller ; dag gesloteno
voor:-"De oprigting eener Leesbibliotheek Pe :opening van de nieuwe lokaliteit
ten behoeve des gemeenen mans en om al da- plaats op donderdag, 29 januari
deiyk gebruik te maken van de werken der • Na 20o0G- uur zjjn alle belangstel-:
Maatschappij welke volgens arto l8 der al-
gemeene V/etten gratis, zijn te bekpmen en
hierop'zijnde gedelibereerd, werd'conform
be.sloteno De secretaris dezes departement
is verzocht aan het Hoofdbestuur om ge-
noemde werken te schrijven en voorts-is in
de Comraissie tot Bewaring en Uitdeeling
der Boeken benoemd ge-worden de Heeren ' • ' ; "
Muller, Bo Koker en Jbo Bakker"»
De boeken waren ondergebracht in een ge-
sloten kast in Cafe Concordia, waar ze
ruim 100 jaar zouden blijven-o In 1943 ver- ;
zocht de toenmalige eigenaar de heer D-
Bouwes voor de boeken een ander onderkomen

te zoeken daar hij zijn zaak ging verbouwen;
dit nieuwe lokaal werd gevonden in de oude
kruidenierswinkel van de'.heer Tho Bijl op
Zuideinde lo Dit duurdb tot oktober 1954
toen de Jeugdherberg annex Dorpshuis
"Het Broekerhuis" werd geopend en ook de
bibliotheek hierin een plaats kreego In
oktober, 19,64 v;as men zo gelukkig een ei- ;
gpn^loka^. op de Laan te, kunnen betrekkeno;-
ISw^-e^al..had de bibliotheek van een watersi-
noo5»^e lijden n»l» februari 1825 en janu-;
STi 1916« Er werden resp® -10 en 220 boeken;
onbruikbaaro Dat de bibliotheek in de oor-i

•logaj.aren '40/'45 ook een grote taak ver- ;
vulde blijkt wel uit het felt, dat- in ;
het seizoen 1944-1945 reeds lOeOOO '-boeken ;
werden uitgeleend, welk aantal later pas ;
in 1974'-weer we-rd bereikto In I942i''werden ;
van de lijst der ongev/enste boeken 19 exem-;

lenden van harte w.elkomo

==BUBGERLIJKE STAND==

Geboren:

Overl,

Jacquelien doVo Tho van Dalen
en Wo We den Oudsten

Adriana L Chro Mulder oud

73 jaar, WoVo Ko BuurSo,.:.

Voor gezins- en bejaardenhulp

kunt u zich wenden tot mevrouw

Van Montfrans, Havenrak 27>

tel« 1273-' - liefst tussen

13«00 - l4oOO uur.

ledere eerste DONDERDAG, van -de

maand: Wetswinkel I

Van 20 - 21 uur in het Wijkgebouw
van het Gpoene Kruis

Mwp F, Brouwer, Broekermeerdijk 6,
tel. 02903 - 1.412

GEDIPLOMEERD- PEDICURE '

Behandeling na afspraak •- ook aan
huis •- op advies van de dokter ook"
aanmeten van steun-zolen en elas-

tieke kousen.
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