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angenaam kennis te maken . 	 Nogmaals aangenaam kennis te m 
Deze woorden,welke een enigzins uitge- 	 H.G.lI.te Boekhorst. 

sleten klank bezitten,zou ik gaarne in dit ----- 

ä rste nummer van de ?tBroeker Gemeenschap": DMII(BETUIGING. 

~aaraan ik mag medewerken, tot leidraad ne -f Voor de vele blijken van belangstelling bij mijn afscheid als burgemeester van Broek in 
men.Enige weken ben ik thans in Uw midden,Wtld betuig ik,mede 

namens mijn echtge-velen van 13 hebben mij al eens gezien of ge- 
spraken en,ik kan niet anders zeggen, ik note,vriendeljke dank. De vele geschenken 

van de bevolking,de scholen,de ambtenaren, 
voel mij hier al aardig tbuis.Dit houdt te- en anderen blijven voor ons een prettig aan 
vens in,da± ik met recht mag zeggen:aan_ denken aan de hier doorgebrachte jaren. 
genaam kennis te maken'.Althans van mijn 

P.Ph.Paul. 
kant bezien is de kennismaking werkelijk 
aangenaam geweest.Dat 13 allen mij en mijn 	-- EEN AFSCHEID EN EEN NIEUW BEGIN. -- 
vrouw op 6 Februari j.l.en ook daarvoor en De afgelopen weken hebben geheel in het te 
daarna zo hartelijk tegemoet bent getreden,ken van feestelijkheden en plechtigheden ge4-
heeft ons vreugdevol gestemd en goede'ver-staan.Op donderdagavond 31 Januari hebben 
wachtingen gewekt voor de toekornst,Aan al-wij afscheid genomen van onze oud burgemees-
len,die er aan hebben meegewerkt de instal4ter PPh.Paul en nog geen week later heb-
latie zo uiterst feestelijk te doen zijn(doorben wij de intrede van onze nieuwe burge-
et uitsteken van de vlag,door de muzikal&• meester H.G.M.te Boekhorst meegemaakt. 
hulde,door het aanbieden van bloemen of 	Dit betekent voor onze gemeente een belang- 
door het persoonlijk komen kennis maken)on- rijke overgang,daar de uitvoerende macht in 

• 
zeer hartelijke dank,Net name wil ik 	ons gemeentebestuur in andere handen is 

nier nog noemen het werkcomité, dat zo uit-:: overgegaan. Donderdagavond 31 Januari was 
nemend. en blijmoedig de ga 	 er een zeer druk bezet programma.Om 7 uur 
plichten heeft vervuld, 	 was een buitengewone raadszitting bijeenge- 

Reeds heb ik bemerkt dat het burgemees- roepen waarbij vele genodigden aanwezig wa-
tersa.mbt van Broek in Waterland een dek- ren.De scheidende burgervader sprak daar 
mantel is,die tal van andere functies om- voor het laatst de raadsleden toe en werd 
vat.Het mede-redigeren van dit blad is er namens de raad toegesproken door wethouder 
een van en het lijkt mij toe niet de onple- Jb.d.e Boer en het raadslid Mevr.de Ruyg-
zierigste taak te zijn.Op deze wijze kunnen van Zanen.Na afloop begaf het gezelschap 
13 en ik regelmatig contact met elkaar hou-zich naar de kerk,waar ten aanschouwe en 
den,al is het natuurlijk niet de bedoeling, aanhore van de gehele burgerij aan burge- 
dat alleen de burgemeester twee kantjes 	meester Paul een afscheidsgeschenk werd 
vol schrjft.Het blad is van en voor de ge-aangeboden:een televisietoeste,waar het 
meenschap en,zoals ik ook in mijn insta1la-gemeentepersonee1 een tafel bij gaf.Hierna 
tierede heb gezegd,de gemeenschap acht ik nam burgemeester Paul afscheid van zijn ge- 
zeer belangrijk.Dat door dit blad de ge- 	meente in een rede,waarin hij de verschil- 

:lende werken,die in zijn tijd zijn uitgevoerd 
bevorderd kan wordenis van uitermate 	de revue liet passeren. Een groot aantal 
groot gewicht.Hoe hechter de gemeenschap, sprekers kreeg hierna het woord om afschei 
hoe beter het gemeentebestuur zijn taak ka te nemen van de scheidende functionaris, 
vervullen. Ik hoop in het belang van 13 al" : die zich op allerlei gebied verdienstelijk 
len,zowel afzonderlijk als tesamen,te mogeriheeft gemaakt in ons miclden.Een drukbezoch4- 
arbeiden en roep gaarne Uw aller medewer- te receptie in het Broeker Huis besloot de.-
king daarvoor in,En als ik onverhoopt eenze belangrijke dag.TJj wensen de scheidende 
een keer een onprettige maatregel moet ne 	g -+buremees±er Paul van harte het allerbeste 
men,neemt 13 dan van mij aan,dat ik er zelf in zijn staat des levens,waar hij als ambte-
cle meeste last van heb,maar dat mijn p1ichloos burger kan genieten van de rust na 
mij dan tot zulk een maatregel noopt.En meieen welbesteed leven,een voorrecht,waar 
plichten valt niet te sjacheren 	 zijn partij jarenlang voor heeft moeten 



vechten voor het zover kon komen 	 deze zaak heeft  al een aantal trommels  OP En toen was het VToensda.En er was iemand :getrommeld en is bezig met onderhandeling 
jarig,maar we wisten nog niet wie,tot zijn : over trommelstokken en oefenplankjes,want 
vader het ons vertelde:de nieuwe 'ourgemeeser komt heel wat kijken voor zo'n club 
tE;r doet op zijn verjaardag intreeeVle zaten:draaien kaLl.Onderhandelingen zijn geopend 
dus weer in de raadzaal plechtig bijeen en om een geschikte repeteergelegenheid te 
er klonk bazuingeschal:de Zuiderwouder ka-krjgen en dan kan het beginnen.Als de jon- 
pel marcheerde voor de auto waarin de 	gens nu maar de ernst van de zaak voldoen- 
nieuwe burgemeester met zijn vrouw was ge- de inzien en serieus komen oefenen,want 
zeten.7ij hoorden hem danken voor de muzi- goed trommelen is nog niet zo eenvoudig. 
kale opluistering van die dag en daar kwamMen moet een goed maatgevoel hebben en 
hij binnen en opende zijn eerste vergaderingvoorzjchtig en voorzichtig met de dure 
De amb±ske±endie de schouders van de loco-stokken om leren gaan want,wie er te hard-
burgemeester Jb.de Boer slechts korten tijdhandig mee is breekt ze makkelijk en dat is 
had gesierd werd om zijn schouders gelegd zonde.Wii hopen binnenkort op een Donderdag-
en wij hoorden zijn inaugurele rede 9 die weeravond als het kan de adspirant leden op te 
door vele sprekers werd beantwoord. Na al kunnen trommelen voor de eerste bijeenkomst. 
deze plechtigheden was er weer een gezel- 
lige receptie,waar men nader kennis kon 	 LDEDELING 
maken met de nieuwe functionaris en diens De spreekuren van de burgemeester zijn voor-

::  naar wij hopen spoedig onzelopig als volgt geregeld: 
plaatsgenoten zullen zijn. 	 Dinsdag en Vrijdag van 10 - 12 uur. Elke 
Haar nu nog een stukje extra redactioneel: eerste Maandag in de maand des avonds van 
hedenmiddag heeft oud burgemeester Paul 	8 - 9 uur,voor diegenen,die zich overdag 
zijn taak als hoofdredacteur van onze krant niet of zeer moeilijk kunnen vrij maken0 
overgedragen aan zijn opvolger.Dat ging:N.B. Het spreekuur van Vrijdag 22 Februari 
maar heel gewoon,met enkele aanwijzigingen a.s. _vervalt. 
en raadgevingen.Liogen wij dan in deze ko - 	 -- PREDIKBEURTEN -- 

:lommen nog afscheid nemen van onze 	:BROEK IN 7ATRLD: ter en hoofdredacteur burgemeester P.Ph. 
Paul 9 die voor de oprichting en voor het 	ZOjDÂG 17 FE. 10 uur v.m. Ds.P.Simoons, 

verschijnen van dit blad vele jaren getrouw en om 7.30  nzm.Ds.Aertsen van Amsterdam.:  
op zijn post heeft gestaan en veel werk 	DAG 24 FEBR. 10 uur v.m. Ds.P.Simoons. 
heeft gedaan ook als de mederedacteuren 	ZUIDERWOTJDE: 
wel eens slipten ?,Dat U deze krant altijd ZONDAG 17 FEBR. 10 u.vm.Ds.Beekhuis v.Edam 
op tijd hebt gekregen was zijn werk ! Wij ho- ZONDAG 24 FEBR. 10 u.vm.Ds. Barendrecht. 
pen van harte dat onze nieuwe hoofdredac- ITDi 
teur deze functie met evengrote toewijding 
en plezier zal verrichten als onze burge- 	DAG 17 FEBR. 10 vm. Ds.Barendrecht 

meester Paul,van wie wij hierbij hartelijk 	ZO 	24 FEB. 10 vm. Ds.Barendrecht. 
ifscheid genomen hebben 

===== 	 ADVERTENTIES. 
-- BOND VAD PLATTELANDSVROUVJLN. -- 

COOPERATIEVE BOERENLEENBANK Donderdag 7 Febr.vierden de Plattelands- BROEK IN WATERLIJD. 
vrouwen 't 10-jarig bestaan van de afd,in 
de volle zaal van "Concordia".Leclen en 	De bankbiljetten van fl0.-- met debeel- 
echtgenoten,burgemeester te Boekhorst,be- tenis van Koning Willem I,gedateerd 
stuur van de afd.Edam,Mevr.Hofland als af- 7 Mei 1945  en  4  Maart  1949,welke  uit de 
gevaardigde van 't Prov.bestuur,'t oud be- circulatie worden genomen,kunnen nog bij 
stuurslid Mevr,Oldenburger,de kassier van ons kantoor worden ingeleverd tot uiter- 
de Boerenleenbank in Broek,afgevaardigden, lijk ? 	 .Den neme hiervan goede 
van de HolLMij.van Landbouw en van de Jon- nota 	 de kassier, C.Nooy. gerenafd.,allen werden door de voorz.Mevr.  
Middelbeek-Du Pain welkom geheten,L:et fe- 
licitaties en goeds wensen mocht de afd. 	lop zaterdag 23 febr0 57 geeft de voet- 

bloemen in ontvangst nemen van de af d.Edan balver, "S,D,O.B."voor haar leden en do-
en 't Prov.bestuur en Uevr.Olderburger be nateurs een toneeluitvoering(met bal na) 

•: dankt alle bestuursleden met een bloeiend. in café "Concordia".Aanvang 8 uur. 
:plaritje.Namens de leden werd bij monde van. Plaatsbespreken op de dag der uitvoering 
Mevr.Pels een doos chocolade aangeboden. 	a/d. zaal A f 0,15 p.p.,voor leden van 
Burgemeester te Boekhorst,die met applaus:• 	- 339 uur en voor donateurs van 3.39- 
werd verwelkomd,feliciteerde namens het 
gemeentebestuur en zegde alvast 't lidmaal4l7 uur.Liet het oog op het beperkt aan- 
schap van z'n echtgenote toe.Na 't zingen:tal beschikbare plaatsen verdient het 
van 't Bondslied kreeg Mevr.Rezelman het 	aanbeveling om van de plaatsbespreking 

woord,die de avond verder vulde met voor-, gebruik te maken. 
drachten.Het eerste schetsje was niet ge- :-------- 
lukkig gekozen,maar de humoristische 	 Bij LUST zijn veel taartendozen zoek 
mers vielen byzonder in de smaak en in 't 	Staan ze soms bij 13 in een hoek ? 
West-Fries was ze kostelijk.De verloting, 	Breng ze terug dan krijgt U koek 11 
waarvoor de leden spontaan voor prijzen 	 M.C.LUSTO 
hadden gezorgd,was een succos,de tracta- 
-bie liet zich goed smaken en de schaalcol- 
lecte voor de actieGoedZ0' bracht t' 28.- 	GEVRAAGD 
op.Bestuur en leden kunnen op een geslaag- 	Gemeubileerde zit-slaapkamer met 

de Jubileumavond terugzien 	 volledig pension. 
Schriftelijke aanbiedingen: 

OPGgTROL1ILD 	 H,Brunt,Ervefl 5 9  Broek in Waterland. 
In aansluiting op ons vorige berichtje 
kunnen wij tot onze vreugd berichten,dat 	 WORDT LID VAN 
zich een flink aantal jongens heeft opge- 	 BROEIR G.ENSCHAP. 
geven als lid van onze jongens drum-band, 
De Hoer D,Bouwesdo initiatiefnemer van ... 


