
1957 1961

UlTDAM

BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP"

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579

30 janauri 1957 no, 230

ifSCHEID VAN ONZE HOOFDREDACTEUR
Dit is de laatste Breaker Geraeenschap, die
geredigeerd is door Burgemeester P.Ph.Paul
Wanneer U dit leest staat zijn afscheid al
voor de deur. De volgende keer verschijnen
wij onder een andere leiding, Daarom is het
hier de plaats Burgemeester Paul harteljjk
te bedanken voor het vele werk, dat hij aan
dit gemeenteblaadje heeft besteed. Wij hopen
dat, 00k al wisselt de leiding, het verschij
nen van dit blad van de Broeker Gemeenschap
voortgang mag vinden ter versterking van
de band tussen de inwoners onzer geraeente
en tot opbouw van het verenigingsleven
hier ter plaatse.

Redactie-Coramissie•
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GEMEENTERAAD

- Het voorstel om mede te werken aan de
totstandkoming van aansluitingen van per-
celen gelegen in de zgn. onrendabele ge-
bieden aan het waterleidingnet gaf nog al
aanleiding tot discussie, Algemeen juichte
men het toe dat het gemeentebestuur die
aansluitingen zal bevorderen, 00k ten koste
van een financieel offer van de gemeente,
Dhr.Mars vroeg of er nog niet meer raedewer-
king van de eigenaren zou worden verkregen
wanneer zij in plaats van een steeds terug-
kerende jaarlijkse bijdrage een bedrag in-
eens of anders in 30 jaar zouden betalen.
De voorz, meent dat zulks voor betrokkenen
niet aanlokkeljjk zal zjjn, De toezegging werd
echter gedaan dat men nog eens zal vragen
of men., de bijdrage wellicht ineens wil af-
kopen, Besloten werd goed te vinden dat een
of meer kasgeldleningen worden aangegaan
tot een totaal maximumbedrag van /lOO.OOO.-
tegen een rente van

13 februari 1957 uo. 231

Op zaterdag 23 febr. '37 geeft de voeJ;bal-
ver, "S.D.O.B." voor haar leden en dona-

teurs een toneeluitvoering (met bal ua)
in caf6 "Concordia", Aanvang 8 uur,
Plaatsbespreken op de dag der uitvoering
a/d zaal a f 0.13 P»P»i voor leden van
3-3•30 uur en voor donateurs van 3'30 -
if. 15 uur. Met het oog op het beperkt aan-
tal beschikbare plaatsen verdient het aan-
beveling om van de plaatsbespreking ge-
bruik te maken.

Mededelingenblad: mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

Hit: Aangenaam kennis te maken....
Reeds heb ik bemerkt dat het burgemeesters
ambt van Broek in Waterland een dekmantel

is, die tal van andere functies omvat. Het
mede-redigeren van dit blad is er 66n van
en het lijkt my toe niet de onplezierigste
taak te zyn. Op deze wijze kunnen U en ik
regelmatig contact met elkaar houden, al
is het natuurlijk niet de bedoeling, dat
alleen de burgemeester twee kantjes vol
schrijft. Het blad is van en voor de gemeen
schap en, zoals ik 00k in mjjn installatie
rede heb gezegd, de gemeenschap acht ik
zeer belangryk. Dat door dit blad de ge-
meenschapsvorming en gemeenschapsbinding
bevorderd kan worden, is van uitermate
groot gewicht. H.G.M. te Boekhorst

7 juni 1957 no. 239

RAADSVERGADERING

Als laatste punt voor de rondvraag vermeld-
de de agenda: grenswijziging Broek in Water-
land - Monnickendam. Door Gedeputeerde Sta-
ten van Nrd.Holland is voor deze grenswyzig-
ing een voorontwerp van wet opgesteld, het-
welk de grondslag der discussie uitmaakte.
Zoals men weet, had de raad reeds eerder
besloten vrywillig mede te werken aan de
noodzakelyk geachte gebiedsuitbreiding van
Monnickendam. Zelfs wilde de raad een groter
gebied afstaan dan gevraagd was om daardoor
het grensbeloop een meer logische vorm te
geven. Een dergelijke gebiedsafstand brengt
echter financiele gevolgen met zich mede.
De gemeente Broek in V/aterland derft aan
jaarlykse inkomsten door de wyziging onge-
veer f 2200.—. Waar geen enkele compensatie
tegenover deze gebiedsvermindering staat,
had men verwacht, dat de gemeente Monnicken
dam verplicht zou worden tot een geldelyke
tegemoetkoming. Een bepaling van deze strek-
king ontbrak echter in het voorontwerp.
Nu het voor een ieder duidelyk is, dat met
deze grenswijziging uitsluitend het belang
van Monnickendam wordt gediend, heeft de
raad zo sterk mogelyk aangdrongen op de bo-
venbedoelde financiele tegemoetkoming.
Zulks is immers niet meer dan billyk. De
conclusies van de raad worden ter kennis
van Gedeputeerde Staten gebracht, waarna
00k Monnickendam er zich over kan uitspre-
ken.





llapril 1968 nr. ^9^

==WIE IS IN ZIJN.0HDE3ffiE0EK==
==NAAR HUIS GEGAAN?==

Herenpantalon gevonden. Terug te halen bij
mevr.K.Lof-Maas,Jaagweg 3? Bpoek in W'land.

9 januari 1969 nr. 311
==V/IE MIST HAAR ROK?==

Gevonden in de tuin big van Gog, Molengouw 1?
Plastic zak met 1 gebloemde zomerrok en
1 grijze winterrok.

29 mei 1969 nr. 320
==OPENING WIJKGEBOUW==

V66r en gedurende de bouw van ons wijkge-
bouw hebben vele mensen ons met raad en
(vooral) daad bijgestaan. Wij denken bjjv. aan
degenen, die op pad zyn getogen om onze
spaarbrieven aan de man/vrouw te brengen en
natuurlijk aan hen, die deze spaarbrieven
hebben gekocht! Wij denken aan de organisato-
ren van de zo geslaagde fancy-fair (/ 4600.9
terwijl we alle verenigingen, die ons op
enigerlei wijze hebben gesteund zeker niet
ittOgen vergeten. Zaterdag a«s. ( 31 mei)
'̂ '/o.rdt het wijkgebouw dan geopend, Het is ons
jnmogelijk een ieder persoonlijk uit te no«..
digen. VVij stellen ons voor om 's middags te
l4.30 uur "open huis" te houden waarop ieder
een van harte welkom is. U kunt het gebouw
ian bekijken, aan de totstandkoming waaraan
J alien zo spontaan heeft meegewerkt.

Bestuur GROENE KRUIS

+ September 19^9 nr. 323
==UITBREIDINGSPLAN HAVENRAK==

ilr wordt op het ogenblik met veel en groot
nateriaal gewerkt aan het bouwrijpmaken van
let resterende deel van het uitbreidings-
plan Havenrak. Twee bouwprojekten zijn momen-
beel aan de gang. Langs het Moerland bouwt
ie fa^ Versteyne 9 koopwoningen. Langs het
)osteinde is de fa. De Waal begonnen met de
3erste serie bungalows op te zetten. Deze
Dungalow-bouw gaat straks verder langs de
jehele buitenrand. Zij vormt raeteen de af-
sluiting van de bebouwing. Daarachter zijn
lieuwe sportvelden gepland. Aan het Nieuw-
land naast de Raiffeisenbank en daraeskapper
Creetz is nog een stuk grond beschikbaar
^•oor winkelbouw. Tussen de Bank en het Burg.
Paulplantsoen zal een bureau voor de Rijks-
politie worden gebouwd met twee bijbehorende
voningen. Op de plaats waar nu een sintel-
pad achter de bejaardenwoningen het land in
/oert, komt een nieuwe straat genaamd Bin-
lenweeren. Deze komt dan weer uit op het
)osteinde. Ook de straat haast de Bank wordt
bot het Oosteinde doorgetrokken. Het totale
plan "Havenrak" inclusief het gedeelte dat
reeds klaar is, is becijferd op 2,4 millioen
gulden. En dan staat er nog geen huis! E6n
3tuk grond hebben we nog niet genoemd en wel
let stuk achter de boerderij van Spaans,
laast het parkeerterrein. Dit is bestemd
^•oor de bouw van een nieuwe lagere school
ber vervanging van die aan het Roomeinde.

. .lldecember 19^9 nr. 331
=^VERLOREN==

jpeciale afsluitdop met aandraaiwiel van
jrote olietank, Terug te bezorgen bij
?,J. van Gog, De Erven 40.

14 mei 1970 nr. 34l
==KONINKLIJICE ONDERSCHEIDING===

De jaarlykse lintjesregen ter gelegenheid
van de verjaardag van H.M. Koningin Juliana
is dit jaar niet aan onze gemeente voorbpj ge-
gaan. Mej. T. Tromp te Zuiderwoude werd be-
giftigd met de eremedaille, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau, in zilver. Aanleiding
daartoe vorrade het feit, dat mej. Tromp na
ruim 40 jaren de Zondagsschool te Zuiderwou
de te hebben geleid, deze functie onlangs
neerlegde. V/ij willen de gedScoreerde gaarne
van harte gelukwensen met deze onderschei-
ding.

11 juni 1970 nr. 343
==RAADSVERKIEZING==

Lijst 1. P.v.d.A, 140 st. J.P. de Wit
Lijst 2. Algemeen Belang, 623 st. J.Nierop,

G. de Oude, C. Leegwater,
P. Porsius

Lijst 3« Chr. Democraten, 213 st.
J.v.d.Snoek, J.P. Mars

Lijst 4. V.V.D., 66n stem tekort voor een
zetel.

13 oktober 1970 nr. 33O
==IN MEMORIAM P. SNIEDER==

Hoewel het niet onze gewoonte is om in dit
blad personen te herdenken, die onze gemeen-
schap ontvallen zijn, menen wij, dat er alle
aanleiding bestaat om een uitzondering te
maken voor de persoon van Pieter Snieder.
Met hem is onlangs toch wel een zeer markante
dorpsfiguur heengegaan. Vermoedelijk zal hij
wel de laatste "echte" schoenmaker in Broek
zijn geweest. Maar dat niet alleen. Ook in het
verenigingsleven kwamen wjj hem nogal eens
tegen. Zo was hpj gedurende lange jaren ma-
gazijnmeester van het Witte, later Groene
ECruis. Zijn arbeid voor deze vereniging is
het vorige jaar nog in het licht gesteld,
toen hpj de zilveren speld van verdienste
kreeg. Actief was hij ook in de pluimveehou-
dersvereniging en in het muziekkorps. Wij zul-
len Snieder, die los van het bovenstaande
ook nog een beminnelijke en geziene figuur
was, in ons dorpsleven zeker missen.

24 december 1970 nr. 355

==1970 VAARWEL==
Wat ons het meest heeft getroffen in het
gemeenschapsleven in Broek in Waterland

in het afgelopen jar;
Januari ; geslaagde Nieuwjaars-receptie

van het geraeentebestuur
Februari : in gebruikneming 2e kleuterschool
l^aart : oprichting Vogelvrienden ver

eniging
April ; hearing betr. gemeenschapshuis
Mei : viering bevrijdingsfeest
Juni : verkiezing gemeenteraad
Juli : vacantie

Augustus ; feestweek en uitv/isseling met
Oosthuizen

September: start peuterspeelzaal
October ; viering 50-jarig bestaan

Fanfare Zuiderwoude

November ; intocht Sinterklaas
December : tentoonstelling pluimvee,

konijnen, vogels, etc.




