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OR^AAN VAN DE STICHTING .JOE DROBKER GEMEENSCHAP

A. de BOER T
Wy willen niet nalaten in de "Broeker

emeenscb.ap"enige woorden ier nagedachte-
nis te schrijvenjnu vrij op donderdag 29 mei
.l.de heer A.de Boer naar zijn laatste
ustplaats,heBben gebracht.Het is ontegen-
seggelijk zojdat de heer de Boer een zeer

jvooraanstaande plaats in hei gemeenschaps-
jleven van ons dorp en onze streek heeft
jingenomen.Hy heeft zijn gehele leven in
idienst gesteld van het algemeen belang en
iniet geaarzeld allerlei fimcties te vervtil-
jlen^die een zware verantwoordelijkheid op
]hem"""he"bben~gelegd«Wy memorereh hier/dat hij
|30 jaren lid van de gemeenteraad is ge-
iweestjwaarvan 26 jaar als wethouder. Ua de
jbevrijding heeft hij bijna 2 jaar het ambt
jvan waarnemend burgemeester uitgeoefend.
iBaarnaast is hij jarenlang dijkgraaf van het
iHoogheemfaadsohap Waterland geweest, kas-
isier en later directeur van de Cooperatie-
jve Boerenleenbank hier ter plaatse^beheer-
jder van het Koker- en Paterfondsjopzichter
lover de JFoordmeer etc.Het kan dus niet an-
jders of hij heeft zijn stempel gedrukt op
jeen groot aantal onderwerpen.Bn nu kan men
inatuurlijk van meni.ng versohillen over de
iv/ijzejwaarop hy meende zijn beleid te moeten
jvoerenjgeen twyfel echter bestaat er over,
idat hij veeljzeer veel heeft gepresteerd.
iHet was dan ook niet verwonderlijky dat de
ibegrafenis van deze fitale persoonlijkheid
jdoor velen werd bijgewoond.Uit toespraken
len bloemstukken kon iets blijken van de
jwaardering voor zijn werkjde grootste waar-
jdering zal echter gelegen zijn in het voort-
izetten van zyn arbeid.Voor velenjvooral
ivoor de jongeren,kan hij gesteld worden als
jvoorbeeld van een man,die de gemeenschap
iop uitnemende vnjze heeft gediend.

™ PE RAADSVERKIEZIHG. —
liivenals alle andere gemeenten in ons land

leeft ook Broek in Waterland een nieuwe ge
meenteraad gekozen voor het tijdvak 1958 -

962.Hoewel de verkiezingsstrijd zeer rus-
ig is V0rlopen,komt tegen het einde van
e stemdag toch altijd een zekere spanning
p.Men probeert zo spoedig mogelijk het re-
ultaat te berekenenjom te zien,hoe de in-
oners hun raad wensen samengesteld te zien.

Be spanning zakte ditmaal vrij snel,want de
einduitslagjdie zich na het openen van de
stembus al gauw liet raden,was,dat de zetel-
verdeling precies zo gebleven isjals zij was.
Berhalve 2 zetels voor de P.v.d.A.,2 voor
de V.V.I).,2 voor Plaatselijk Belang en Ivooii
de Prot.Chr.Groep.Bit houdt niet in,dat ook!
alle thans zitting hebbende personen weder
terugkeren op de eerste dinsdag in'Septem
ber.Indien alle thans benoemd verklaarde
personen hun benoeming aannemen,zullen er
drie nieuY/e gezichten rond de groene tafel
komen,met als logisch gevolgjdat drie ande4
ren- huivplaats afstaaxj..Be nieuwkoiiiers- -zyii
de heren P.Beets,J.Nierop en A.Pronk|de vef-
trekkenden zijn de heren I.den E00yen5C.de
Boer en G.Mars. Wat de uitslag zelve be-
treftjis het natuurlijk moeilijk na te gaan
in hoeverre de landelijke tendenzen ook in
onze gemeente. tot uitdrukking zijn gekomen.
Vergeleken met de vorige raadsverkiezing
(in 1953) is het opvallendjdat de lijst van
Plaatselijk Belang aanmerkelijk is teruggelo-j
pen.!3nigszins teruggelopen is de P.v.d'oA.,
vooruitgegaan zijn de V.V.B. en de Prot.Chr.i
groep.Laten wij hopenjdat het de raad in zijri
nieuwe sainenstelling gegeven moge zijn veel
in het belang van de gemeente tot stand te
brengen.

GMT BE SCHOONHBIB

VAIJ BROEK II-T WATERLAI^B VBRLOEEIT ?

Het blad van de Broeker Gemeenschap zou ze-l
ker in elan tekort sohietenyals het niet al-
les in het werk stelde om de in ons levende

gemeenschapsgedachte in al haar aspecten te
belichten en zoveel mogelijk te stimul. eren.j
Ongetwijfeld gaat het er om het "eigen ka-
rakter" van onze gemeenschap te bewaren i
Bat Broek in Waterland,ondanks de onmiddel4
iijke nabijheid van de grote stad,©r tot op
de dag van heden in geslaagd is haar eigen
oarakter te behouden door haar typische
bouwwijzejbehoeft nauwelijks een nader betoo^i
komen er geen stromen vreemdelingen van
heinde en ver om ons mooie landschap,dat
culmineert in zijn schilderachtige dorpjes,
te beviTonderen ?.Eebben niet kunstenaars van

heden en verleden hier gewoond en gewerkt
En moeten wij als inwoners dan aan hen de
eer laten van beter te kunnen zien welk een
schoonheid Broek in Y/aterland te biedenheedt?



Zijii v/ij zelf dan onverschilligerj zien Y/ij jdig met werk te overstelpen^gei'ieve 'u
niet dat onze mooie omgeving. van jaar op itiessdie gemakkelyk kunnen wachten.jte late4
jaar minder aantrekkelijk wordtjbeseffen wylrusten tot na mijn terugkeer.Yriendelijk dank
niet dat veel van dit .schoons over enkele ivoor Uw medewerking, q Harto
Oaren;yei.teneu zal zijn als we er niet be-jp^^LEFOOir Zr.JOHKER. '
ter op passen ?.2ullen de mooie huizen al-:TT-+ +«t«-p ^ t i r, _n /
+ --J ^ -u-.-- > •, teler.no.van Zr.Jonker is van 7 t/m 28tyd maar sohilderachtig blyvenjook als er --jun-i « v OQO-i. -^/lo v.-; ol^c:^
nooit gesohilderd wordt?. Wat zegt U? Zal 2903-342 (en .met 255).
dat wel zo'n vaart niet lopen? Voorbeeldeni
X *- "" OuilvUJjiuijl^J iijk3« ~—<e overjwanneer li ze slechts wilt zieni lA-n ^qo v . ,
TT^^.p+ TT T j 1 X T j dagjdat wy ait schryvenjis de o«l.leeit IT wel eens gewandeld langs-het Leed-:a^-i,rt„n x^ 4.^ vr^x n . n x

4vs .q • V4.- j 1 1 • 1- iscbooi te Br.in Waterland gesloten.Leerlin-einde in de richting van de kerk en is heti^^^vi or, •rvov.o^v,«oi « + .3
TO n ^ personeel zijn op stap door onze pro-U dan wel eens opgevallen Roe mooi de ;
kertoren opryst boven de pittoreske,maar gemeente hun jaarlyks4
helaas zeer bouwvallige huisjes op de ondernemen.Op 13 juni a.s.gaat
Loopt Uer nog gauw eens langs,want Uzuli^gg o. 1.s.Ultdam naar het Spoorwegmuseum te i
met lang meer ban dit praohtige plekje ;utreoht,ter^vijl iSjuni d.a.T.de ofl.s.Zui- i
hnovf n.l afgeiaerwoude op stap gaat naar de miniatuurstadhrokeniindien ze opgeknapt warden,zouden iMadurodam te 's-Gravenhage.Wij hopen,dat zii i
ze te samen met de sohitterende kerk een leven mooi weer zullen treffen als het Tan- i
Tan de momste hoekjes Tan Broek TormenJ iaaag(3 juni) is en wy wensen ook deze sohoi
En dat alles ter wille van het "drukke" iign een plezierige dag toe. i
Terkeer?Is daar nu werkelijk niet een ande-jv/jj hehhen Ternomen,dat de plannen om met d4
re oplossing te vinden? Wanneer U eens pro-;twee scholen gezamenlijk op stap te gaan,di-ti
fiteert van het. mooie weer om een tochtje ijaar helaas niet konden doorgaan.Wellicht i
naar Zuiderwoude te maken,dan zult ge ongeris het zaait om volgend jaar daarover wat 1
tT/yfeld altijd weer getroffen worden door ivroeger contact tussen de ouderoommissids i
het mooie uitzioht dat het dorp U van die ite •bevorderen.Het zal tooh voor een ieder i
kant hiedt.;als-ge ds kerk nadert en naar iduidelijk zyn,daf de kosten van een reis '
reohts kijktjziet ge daar thans nog een vani-voor een kleine school onevenredig hoog ligi
de mooiste plekjes van Sederland. "Thans igen voor wat het vervoer hetreft.Bij oomhi- I
nog",want de huisjes zijn houwvallig, de inatie zal het mogelijk hlijken de kindereu I
mooie ophaalhrug zal spoedig de weg van jvoor hetzelfde of midsohien zelfs- een lageh
haar oohega in Zuiderwoude volgens wegens jhedrag nog meer vreugde te bezorgen! ' i
gebrek aan onderhoudj de tbren van de kerk ,i-.ss_==; ===:== ;

s schromelijk verwaarloosd en hei mooie | . — BRISGECLUB B.B.C. — • i
meer vult zich op met een steeds toenemen-jBe Bridgeclub hield vrijdag j.l.haar laatste
de'hoeveelh-eid--arvalI-Hoe jamraerydat men ditjcompetitie-avond van het seizoen 1957/58." i
alles pas te laat zal beseffenjals men een-jBe slotstand-luidt als volgt s i
maal' in gerieflyk(maar peperdure)huizen zaliGROEF A. 1.J.Prys-P,J.BakkerjS.B.M.Kelder-I•
wonen in keurig nette eentonige straten met:man-IC.Pilkes|3 .E. Smit-A.Mellenberh54. J.v.dJ
rottoirssomringd door, half gedempte en iSnoek-C.Vps;5.Eohtp,aar Rengersen;6,Echtpaai

vervuilde meren.Zal het dan niet gedaan zynjBnt|7.Chr.Baldcer-J.Walpoott58.F.Wolda-P.Iii^.
met onze "Broeker Gemeenschap"? iGRQEP B. l.te Boekhorst-C.Leegwater|2.M.Kei-

J.H.C.K. derman—C.TinkelenbergiS• Echtpaar Pietersj i
Deze persoonlyke ontboezeming van onze :4-^^.Benschop-I7.\7iedemeyer|5,A.K.Brost~B. j

ede-redacteur plaatsen wy gaarne.Het oh- ;Woelders|6.Echtpaar l7agter|7Echtp. Saatrlibe^
derwerp is zeer belangwekkend en heeft nogjS.Echtpaat Stove. , i
enaantal faoettenjdie in.het bovenstaan-; Gaarne willen wij nog de aandacht vestigen I
e niet ^besproken zijn.V/ellicht vinden onzeiop de mogelijkheid om tot de bridgeclub toe I .?
ezers hierin aanleiding ons hun gedachtenjte treden.Voor hen- die de kunst niet of niei ^
aaromtrent te lateh toekomen.Het gaat om jvoldoende maohtig zijnybe.staat gelegenheid j
iet meer of minder dan het karakter van izich gedurende de zoraermaanden te bekwamenj
nze gemeente en om de vraag of en in hoe-idoor middel van te vormen clubjes.Opgaven P

verr© dit karakter in de modern© tijd be- jbij de volgende herensE.SmitjKerkplein 89j i
waard moet en kan blijven.Men -kan dit uit ;P.J.BakkerjMolengouw 251jen bij K.Pilkesj I
erschillende gezichtshoeken benaderen|in iZuideinde 231a. •

het bovenstaande artikel spreekt de wee- !===;=:=
moed om datgene^wat wellicht verloren | = BURGERLUKE STAND.= •
dreigt te gaan.Reacties wachten wij gaarne ini.QVERLEBENa Smink,Elisabeth,weduwe van Hof-I

Red. _i^3.n Janjoud 60 Jaar. de Boer,Anthonieo i
VACAITTIE. iechtgenoot van G.Groot,oud 75 Jaar. • 1

Van 7 i/ro 28 Juni a.s.hopen.mijn vrouw en :===== ==«===:
k met vacantie te gaan.Be praktijk zal wcaH PREBIKBEURTEU. ===== 'i

de'n'.waargenomen door W.Aaldersjarts te HH^pOEK IE WATERLAEB ' •
pendam(tel.K 2902-252)die elke dag van i o . . .ib nn ir r, n i

„ X X n -iA 1 T 1. J • Tb • 10.00 uur Ds.7os van Ransdorp. •-u tot 2.30 u spreekuur zal houden in Br.:.icr .,n ^a -n m >t- ^ ^
• rr X 1 T. i -1 X b Tb X juni. 10.00 Bs.Klaar van Nieuwendam. in V/aterlandjbehalve zaterdags.Receptenj =ZUIBERV/CUDE ^

die herhaald moeten worden,zult Utydens 1« juni. IsPo uur.Bs.Verbaas v.Hbnnikendai.
.yn vaoantie op het spreekuur moeten aan- Ds.Barendrecht. 4

vragen(.no,en datum opgevenj.Boodsohappen iujipBAli ^

PP Dr.Aaldersi-^-^ 10.00 uUr Bs^Barendreoht (H.Boop.)i2902-252,indien enigzins mogelyk 13.30 uur Bs.Barendreoht. ; ' I


