VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND

VERSLAG OVER HET JAAR 2013

Op de cover:
Portret van Piet de Ruig, die waarschijnlijk geen levende ziel zich kan herinneren, 1946.
Hij was een vrijgezel, marskramer, en ging met een fiets waarop een grote mand bij de boeren
langs in heel Waterland, en zelfs verder.
Piet woonde in een zolderkamer bij de Wiedemeijers tegenover ons, waar hij een enorme
verzameling operaplaten bezat, waar hij altijd naar zat te luisteren via een antieke grammofoon.
Een aardige, stille, eenzame man, die zich wat later door ophanging van het leven beroofde.
De tekening lijkt, al zeg ik het zelf, en eigen roem stinkt, precies op hem.
Peter Spier -Shoreham, NY.

INLEIDING
Omdat de functie van voorzitter vacant is, zorgt de vicevoorzitter dit jaar voor een inleiding.
Spijtig genoeg hebben we in oktober afscheid moeten nemen van voorzitter Dick Broeder.
Dick vond dat hij geen positieve inbreng meer kon leveren aan Vereniging Oud Broek in
Waterland. Soms loopt het in het leven anders, dan je je had voorgesteld.
Wij allen zijn Dick Broeder veel dank verschuldigd voor alles wat hij in de afgelopen jaren
voor de vereniging heeft betekend. Wij zullen zijn beslissing echter moeten respecteren. Voor
toekomstige hand- en spandiensten blijft Dick, zo heeft hij ons toegezegd, beschikbaar.
Ook 2013 is weer een buitengewoon goed jaar voor onze vereniging geweest. Wij mochten
aan het eind van het jaar een recordaantal van 484 leden registreren. Binnen het bestuur is er
ook bepaald niet stilgezeten. Een paar maanden geleden werd het tweeduizendste historische krantenbericht op onze website gezet. Het einde is nog niet in zicht; wekelijks komen
er krantenberichten bij.
En wat te denken van het aantal oude foto’s en ansichtkaarten? U moet beslist zelf eens
kijken!
Het huidige Collectie Beheer Systeem op onze website, die zeer regelmatig wordt bijgewerkt,
maakt het u gemakkelijk. De afdeling rondleidingen had ondanks de crisis weer een geweldig
goed jaar. Opvallend was de speciale belangstelling van diverse oudheidsverenigingen uit
het gehele land.
Ook het aanzicht van ons dorp is in positieve zin aanzienlijk gewijzigd. De in het verleden zo
veel besproken Veenderijgouw is inmiddels volledig bewoond; het gebied is een schitterende
nieuwe wijk geworden. Hetzelfde geldt min of meer voor de Trambaan, waar net als aan de
Veenderijgouw veel jonge dorpsgenoten een fijn huis hebben kunnen betrekken. Nog een
beetje begroeiing en groen en ook deze wijk gaat er prachtig uitzien. Het opnieuw gebouwde pand aan Laan 46 is een verrijking van de entree van de historische kern.
Ten slotte nog een speciaal woord van dank aan u voor alle enthousiaste reacties steeds weer
na de ontvangst van onze periodieke uitgave Oudbroek.nl. Een bewijs dat Oudbroek leeft in
het dorp! Dit succes danken wij aan het steeds maar groeiende aantal vrijwilligers, die zich
volkomen belangeloos inzetten voor onze vereniging. Geweldig!
Jan Maars
Vicevoorzitter Historische Vereniging Oud Broek in Waterland

Fotografie: Jan de Waal, Nico Merkelijn en bestuursleden van Oud Broek
Redactie: Hanneke de Wit • Vormgeving en opmaak: Studio Hans Mulder
Druk: Speed-o-print, Amsterdam
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BESTUUR EN LEDENADMINISTRATIE

NOTULEN 47e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013 (8 april 2013)

Bestuur
In het verenigingsjaar 2013 bestond het bestuur van Vereniging Broek in Waterland uit de
volgende leden:
Dick Broeder - voorzitter (sinds 2008)
Atsie Drijver - secretaris (sinds 2008)
Jan Maars
- algemeen bestuurslid en waarnemend voorzitter(sinds 2005)
Aagje Bruijn - algemeen bestuurslid (sinds 2010)
Hillie Honingh - penningmeester (sinds 2012)
Jan Hoetmer - algemeen bestuurslid (sinds 2013)
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Dick Broeder, Jan Maars en Atsie Drijver.

1. Opening
Voorzitter Dick Broeder opent de ledenvergadering om 20.00 uur.
Hij verontschuldigt zich alvast voor het “saaie” maar noodzakelijke vergadergedeelte.
Het programma na de pauze, waarbij Atsie en Sytze ons door de website van Vereniging Oud
Broek in Waterland gaan leiden, maar zeker ook de borrel en de bitterballen na afloop zullen
een hoop goed maken.

Dick Broeder is breed inzetbaar en vooral het gezicht naar buiten.
Medio oktober geeft hij aan per direct te willen aftreden, maar nog wel inzetbaar te zijn voor
de vereniging. De andere bestuursleden hebben dit besluit gerespecteerd en besloten tot de
jaarvergadering in 2014 verder te gaan met waarnemend voorzitter Jan Maars.

Met een klap van de hamer is de vergadering officieel geopend.

Aagje Bruijn houdt zich vooral bezig met de collectie en speurt in het krantenarchief van de
Koninklijke Bibliotheek naarstig naar krantenartikelen over Broek in Waterland.
Atsie Drijver beheert het contactadres van de vereniging, zowel per post als digitaal. Verder
bemoeit zij zich met de collectie en het blad Oud Broek.nl. Zij verzorgt tevens ondleidingen.
Jan Hoetmer volgt namens Vereniging Oud Broek in Waterland, samen met onze vertegenwoordiger in de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland (MWW) Sjef Kwakman,
bouwplannen in ons gebied nauwgezet.
Hillie Honingh is penningmeester.
Jan Maars houdt zich vooral bezig met rondleidingen door het dorp en voert namens het
bestuur samen met Atsie Drijver de redactie van Oud Broek.nl.
Frouke Wieringa verzorgt voor en namens de vereniging de Broeker Bijdragen.
Sytze Boschma beheert de website geheugenvanbroekinwaterland.nl. Hij voegt voortdurend
verbeteringen in, in samenwerking met deelnemers aan het ZCBS. Verder heeft hij een
zoekprogramma voor de krantenartikelen (door de Koninklijke Bibliotheek op internet gezet)
ontwikkeld.
Ledenadministratie
De vereniging telde op 1 januari 2013 475 leden.
Van zeven leden hebben we afscheid moeten nemen door opzegging of overlijden.
Zestien nieuwe leden meldden zich aan zodat de teller op 31 december 2013 op 484 leden
stond.
Van hen waren er 391 woonachtig in Broek in Waterland (onder wie de twee ereleden
Dr. J.W. Niemeijer en J.P. Mars). Van de 93 buitenleden wonen de meeste in de regio.
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Broeder staat even stil bij de ziekte van de heer Niemeijer. Voorts heet hij ons erelid, de heer
Mars, welkom, alsmede de heer Kleerebezem, die opnieuw helemaal uit het oosten des lands
naar Broek is gekomen, speciaal voor deze ledenvergadering.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Behoudens de afmeldingen van de heren Koot, Rob de Baat en Emil Stöve, zijn er geen ingekomen stukken. Er zijn ook geen bijzondere mededelingen.
3. De Notulen van de 46 ste ALV (23 april 2012)
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 2012.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2012
Het achter ons liggende jaar is mooi vastgelegd in het Jaarverslag 2012. De vergadering heeft
geen opmerkingen.
Dick Broeder spreekt zijn dank uit voor de inzet van de vrijwilligers, die ook dit jaar weer voor
een mooie productie hebben gezorgd.
5. Financieel verslag 2012
Hillie Honingh geeft als penningmeester een toelichting op de financiële stukken van 2012.
Zij heeft naar aanleiding van de visitatie door de kascommissie de jaarstukken op twee
punten bijgesteld. Een verzekeringspremie stond voor € 1,- te weinig in de boeken. Voorts
stond er € 27,23,- te veel bij de inkomsten. De aangepaste stukken worden staande vergadering uitgedeeld.
Hillie heeft dit jaar voor het eerst een balans opgesteld. Het “bomenfonds” staat daar niet bij.
Dit fonds wordt door de Vereniging Oud Broek in Waterland slechts beheerd. Het bomenfonds is na de watersnoodramp van 1916 door dokter Parrée opgericht. Bedoeling was om uit
dit fonds nieuwe bomen te kunnen financieren.
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen over de financiële stukken.
• Verslag kascommissie
Johan Velzel doet mede namens Jan Koppenaal verslag van de bevindingen van de kascommissie.
De hierboven gememoreerde afwijkingen in de jaarstukken zijn naar behoren door de penningmeester aangepast in de nu aangeleverde stukken.
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De kascommissie vraagt de vergadering dan ook het bestuur décharge te verlenen.
De vergadering stemt unaniem met dit voorstel in.
• Samenstelling nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Johan Velzel en Werncke Husslage. Als reserve wordt
Jaap Blakborn aangewezen.

9. Rondvraag
• Cor te Boekhorst vraagt hoe het met het aanplakbeleid gaat. Hij heeft in de loop van het jaar
de vraag neergelegd in hoeverre er een alternatief is te bedenken voor de affiches op de bomen.
Wellicht een info-kast ?
Dick belooft hier in de komende weken op terug te komen.

7. Bestuurswijzigingen
Ron Baltussen neemt afscheid van het bestuur. Als zijn opvolger stelt het bestuur Jan Hoetmer voor. De vergadering stemt in met de aanstelling van Jan Hoetmer.

• Cor te Boekhorst informeert naar het standpunt van de Vereniging Oud Broek in Waterland over
de voorgenomen sloop van het Burgemeester Paulplantsoen.
Het bestuur geeft aan dat het schriftelijk heeft gemeld aan de gemeente Waterland, dat het
niet tegen sloop van het complexje is. Het bestuur is van mening dat het complex geen
wezenlijke bijdrage levert aan de uitstraling van het dorp. Tevens heeft het complex naar zijn
mening te weinig monumentale waarde. Wel heeft de Vereniging Oud Broek in Waterland in
diezelfde brief aan B&W geschreven, dat een eventueel nieuw te realiseren bouw op deze
voor het dorp belangrijke entree-locatie van uitzonderlijke kwaliteit moet zijn.
Er ontspint zich aansluitend een interessante discussie over de voors en tegens van dit standpunt. Het bestuur blijft van mening dat het de juiste afweging heeft gemaakt, in weerwil van
de standpunten van derden zoals het Cuypers Genootschap

Ron geeft aan dat hij enerzijds vanwege drukke werkzaamheden, anderzijds vanwege de
schijn van belangenverstrengeling (aangezien hij werkzaam is als architect) afscheid neemt
van zijn bestuurstaak. Ron geeft aan dat hij de werkzaamheden de afgelopen jaren met veel
plezier heeft verricht. Dick Broeder bedankt Ron voor zijn inzet en geeft als teken van dank
een bloemetje en een mooie fles wijn.

• De derde vraag van Cor te Boekhorst betreft het eendenhuis in het Havenrak.
Dick Broeder deelt mede dat de Vereniging Oud Broek in Waterland de verantwoordelijkheid
voor het eendenhuisje op zich heeft genomen en de onderhoudskosten voor haar rekening
neemt. Het vorig jaar gereserveerde geld (bij de Dorpsraad) zal hiervoor onder andere worden aangewend.

8. Overige mededelingen van het bestuur
Dick Broeder vertelt aan de vergadering dat de restauratie van de weidemolen, waarmee
vorig jaar is begonnen, haar einde nadert. In de loop van de volgende week is Jan Visser klaar
met de reconstructie van een wiek. De heer Rem (molenrestaurateur) zal ook volgende week
de nieuwe aandrijfas leveren en plaatsen.
Daarmee kan de weidemolen er weer een aantal jaren tegenaan.

• Jaap Blakborn vraagt het bestuur naar zijn standpunt over het verbreden van de provinciale
weg.
Het bestuur geeft aan dat het de discussie nauwlettend volgt. Er moet echter eerst een plan
zijn alvorens er commentaar kan worden geleverd. Werncke Husslage geeft aan dat de plannen nog zeer lang op zich zullen laten wachten. Hij volgt een en ander op de voet.

6. Vaststellen begroting 2013
Hillie Honingh geeft een toelichting bij de begroting voor 2013. Als bijzondere posten zijn de
reserveringen voor de restauratie van de weidemolen en de reservering voor het jubileum te
noemen. De vergadering stemt in met de begroting voor het nieuwe jaar, waarmee deze is
vastgesteld.
De vergadering stemt in met de begroting voor het nieuwe jaar, waarmee deze is vastgesteld.

Dick bedankt Jan Visser voor zijn inzet. Hij grijpt dit moment ook aan om alle vrijwilligers, die
zich het afgelopen jaar met veel enthousiasme voor de Vereniging Oud Broek in Waterland
hebben ingezet, te bedanken.
Daarnaast geeft Dick uitleg bij de plannen voor het jubileumjaar 2015.
Er is een jubileumcommissie samengesteld. Silvia van der Goorberg, Willem Wiarda, Cees Pels,
Jos van Doornik en namens het bestuur Hillie en Dick, gaan de verschillende activiteiten in
het kader van het jubileum vormgeven. Het ligt in de bedoeling om een jubileumboek uit te
geven; voorts wil men een expositie en uiteraard een feestelijke receptie organiseren.
De vereniging wordt de komende tijd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
De laatste mededeling van Dick is dat Flip van der Leeuw zijn werkzaamheden voor de commissie beschermd stads- en dorpsgezicht heeft neergelegd. Aan deze keuze ligt een conflict
met de gemeente Waterland ten grondslag. De Vereniging Oud Broek in Waterland heeft Sjef
Kwakman gevraagd deze plek opnieuw in te vullen.
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• De heer Mars vraagt of het bestuur geïnteresseerd is in een foto van de plaatsing van de weidemolen.
Hij zal deze bezorgen.
• De heer Kleerebezem informeert naar de staat van onderhoud van het urinoir.
Het bestuur geeft aan dat het onderhoud op het moment iets minder frequent plaats heeft.
Dit komt door de gezondheidstoestand van Cees Oud (heup). Het heeft de aandacht.
• Ten slotte vraagt Jaap Blakborn aandacht voor het verdwijnen van water in de gemeente Waterland. De tendens bestaat hier en daar “landje pik” te spelen.
Het bestuur houdt de vinger aan de pols.
10. Sluiting
Dick Broeder sluit om 21.05 uur de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor de
geanimeerde discussies. Aansluitend maken Atsie Drijver en Sytze Boschma samen met de
leden een reis door de website van Vereniging Oud Broek in Waterland. Niet alleen de website
maar vooral ook de gedigitaliseerde collectie van de vereniging krijgt zo de welverdiende
aandacht.
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COMMISSIE BESCHERMD STADS- EN DORPSGEZICHT GEWIJZIGD
Als men gaat bouwen, wordt er gekeken of het uiterlijk voldoet aan de eisen van de Welstandscommissie, beschreven in de Welstandsnota. De commissie beoordeelt of het plan
goed past in de bestaande omgeving. Extra aandacht wordt besteed aan panden of objecten
met een monumentale status. Er is ook aandacht voor de locatie van het pand of object.
Tot 1 januari 2012 werden de plannen beoordeeld door de Commissie Stads- en Dorpsbeheer
(CSDB). Vanaf die datum heeft gemeente Waterland een adviescommissie voor monumenten
en welstand, de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland (MWW). De MWW is adviseert het college van de gemeente Waterland, op verzoek of uit eigen beweging, over:
• de toepassing van voorschriften omtrent de welstand volgens de Woningwet;
• de toepassing van de Monumentenwet 1988;
• de toepassing van de gemeentelijke Monumentenzorg;
• andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beschermde stads- en dorpsgezichten.
De commissie is samengesteld uit maximaal zes leden: de voorzitter, een architect, een monumentenlid en vertegenwoordigers van de historische verenigingen uit de historische kernen
Monnickendam, Broek in Waterland en Marken.
Begin 2013 heeft Flip van der Leeuw aangegeven, dat hij zijn rol in de CSDB voor de vereniging niet kan combineren met zijn verdere werkzaamheden. Inmiddels heeft de vereniging
Sjef Kwakman bereid gevonden om wederom zitting te nemen in de commissie.
Het college benoemt de leden van de commissie voor een periode van drie jaar. Ir. Sjef Kwakman, architect te Edam, is per 15 juli 2013 voor de duur van drie jaar benoemd als burgerlid
van de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland, namens Vereniging Oud Broek
in Waterland. Hij heeft eerder in de Commissie Stads- en Dorpsbeheer gefunctioneerd als
burgerlid, ook namens Vereniging Oud Broek in Waterland.
Plannen Broek in Waterland en adviezen MWW
Atjehgouw 3: Bouw bedrijfsgebouwen en verplaatsen opstallen.
Advies: Akkoord op hoofdlijnen.
Atjehgouw 4: Bouwen woning en bijgebouw.
Advies: Niet akkoord, nader overleg.
Broekermeerdijk 35c: Vervangen bedrijfsloods door een nieuw te bouwen woning.
Advies: akkoord op hoofdlijnen.
Broekermeerdijk 37a: Slopen en nieuw bouwen van een bedrijfswoning.
Advies: Niet akkoord tenzij de timpanen boven de dakkapellen meer bescheiden worden
uitgevoerd, zodat zij een ondergeschikt element in het dakvlak vormen.
Broekertrek- en Purmerringvaart: Vervangen van oevers en damwanden.
Advies: Niet akkoord tenzij men bereid is daar, waar het beschermd dorpsgezicht betreft, de
bestaande detaillering over te nemen.
Burgemeester Peereboomweg 5a: Bouwen erker aan de voorzijde van de woning.
Advies: Akkoord.
Dokter C. Bakkerstraat 9: Uitbreiden van de eerste verdieping.
Advies: Niet akkoord tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
De Draai 6: Plaatsen erfafscheiding aan de voorgevel van het woonhuis.
Advies: Niet akkoord, nader overleg.
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De Erven 2: Bouwen erfafscheiding.
Advies: Akkoord.
De Erven 5: Splitsen van een woning (rijksmonument) in twee woningen.
Advies: Aanhouden.
Hage Weer 25a: Uitbreiden woonhuis aan de voorgevel en achtergevel.
Advies: Akkoord.
Havenrak 33: Verbouwen pand tot twee woningen.
Advies : Akkoord.
Kerkplein 6: Renoveren bestaand dak woning.
Advies: Akkoord.
Laan 20: Vervangen bestaand bijgebouw door een nieuw bijgebouw.
Advies: Akkoord.
Leeteinde 1: Wijzigen gevel woning, bouwen schuur, plaatsen erfafscheiding.
Advies: Niet akkoord, tenzij het bijgebouw smaller wordt uitgevoerd.
Middenweg 3: Bouwen bedrijfsgebouw en wijziging gevelbekleding bedrijfsgebouw.
Advies: Niet akkoord, nader overleg.
Molengouw : Bouwen twee woningen.
Advies: Niet akkoord, nader overleg.
Molengouw 14: Uitbreiden woning aan achtergevel.
Advies: Akkoord.
Parallelweg 7: Bouwen terras en erfafscheiding.
Advies: Niet akkoord, schriftelijk advies.
Roomeinde 9: Uitbreiden woning aan achterzijde.
Advies: Akkoord.
Veenderijgouw 26: Plaatsen dakkapel.
Advies: Akkoord.
De Vennen 7: Wijzigen voorgevel woning.
Advies: Akkoord.
Projecten die nog spelen en bijzonderheden
2013 was een rustig jaar; wat nu nog speelt zijn de volgende projecten:
Plan Domme Dirk is tijdelijk stopgezet vanwege de verslechterde economische situatie.
Voor het plan Van Disweg is door de gemeenteraad een aangepast stedenbouwkundig
programma van eisen vastgesteld op 5 september 2013. Het bouwplan is teruggebracht van
zestien naar vijftien woningen en de zichtlijnen zijn aangepast. De gemeente heeft dit plan
aangehouden totdat het gesprek met omwonenden is afgerond.
Voor het plan Leeteinde 1 heeft het bestuur van de vereniging een brief naar de gemeente
en de MWW gezonden om haar bezorgdheid uit te spreken. De vereniging en Sjef Kwakman
houden de kwestie in de gaten.
Het veranderde aanzicht van Broek in Waterland
In het aanzicht van het Beschermd Dorpsgezicht is in 2013 opnieuw weinig veranderd. Naast wat aanpassingen in bestaande
gebouwen hebben geen grootschalige veranderingen plaatsgevonden.
De nieuwbouw aan Laan 46 op de hoek van de Dorpsstraat
is afgerond; het pand is inmiddels bewoond.
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€ 1.910,32
Eindsaldo
€ 23.067,70
Eindsaldo
Saldo

€ 1.658,65
€ 1.697,93
€

Inkomsten
Uitgaven

867,20

€ 11.686,50
€ 9.988,57
€ 12.134,23
€ 11.267,03

€ 11.557,24
€ 9.898,59

2012
2011

2013

Spaarrek. begin
€
Storting eigen rek. €
Rente 2012
€

19.802,56
3.000,00
265,14

Bomenfonds begin € 1.880,41
Rente 2012
€ 29,91

€ 14.769,75

€ 1.447,86

€ 3.000,00

€ 1.200,00

€
61,15
€ 5.000,00

280,72
187,50
€
€

100,00
€

€ 10.400,00
Totaal
€ 14.769,75
€ 10.400,00
Totaal

€ 2.657,00
€ 1.388,62
€
338,12
€ 2.000,00

		
Dorpsr. eendenhuisje
Excursie
Rondleidingen
Verkoop artikelen
Wilhelminatempel
Van spaarrekening

€ 1.200,00
€ 2.800,00

€

367,50

€
463,77
€
97,54
€
64,66
€
277,40
€ 1.500,18
€
511,40
€
825,05
€
743,25
€ 1.062,90
€
494,63
€
145,94
€ 1.423,30

€

€
200,00
€
75,00
€
400,00
€
70,00
€
120,00
€
700,00
€ 1.500,00
€
600,00
€
700,00
€
550,00
€
150,00
€
935,00
€
100,00

Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Representatie
Verzekeringen
Bankkosten
Publicaties Broeker Bijdrage
Publicaties oudbroek.nl
Jaarverslag
Verzendkosten
Bijeenkomsten
Tentoonstellingen
Beheer collectie
Website
Weidemolen
Rondleidingen
Kosten inz. reproductieverkoop
Bijeenkomst in Beroemde Huis
Excursie
Diversen
Kruisposten naar spaarrekening
Reservering
Eindsaldo Bank
€ 1.212,51
€ 6.806,00

182,50

Gerealiseerd
Begroting

€ 6.400,00

OPMERKINGEN BIJ FINANCEEL OVERZICHT 2013: De Vereniging Oud Broek kent geen kasgeld.
Alle betalingen verlopen via de bank. Er is € 3.000,- gereserveerd voor het 50-jarig bestaan.
Dit bedrag zit verwerkt in de uitgaven van 2013.

Beginsaldo bank
Contributies leden

Ook de ‘feestweekboom’ met ronde bank eromheen op het Kerkplein heeft de storm niet
overleefd. Daags na de storm heeft de gemeente op ons verzoek de omgewaaide boom
bekeken. Nog diezelfde week is een nieuwe, mooie en al tamelijk grote bruine beuk besteld
als vervanging. Deze zal, als het weer het toelaat, begin 2014 worden geplant.

Uitgaven

Najaarsstorm
‘De boom bij Posch’, zeer beeldbepalend voor het dorp, is tijdens de najaarsstorm omgewaaid
en op het huis aan Havenrak 37 gevallen. Het pand was zwaar beschadigd, maar is inmiddels weer hersteld. Omdat de strook grond te smal is, wordt ter plekke geen nieuwe boom
geplant.

Gerealiseerd

Weidemolen
In het voorjaar heeft Jan Visser de slechtste wiek vervangen door een door hemzelf gemaakte
nieuwe. (zie oud broek.nl september 2013). Visser hoopte dat de andere wiek het nog een jaar
zou uithouden. Maar helaas: tijdens de najaarsstorm waaiden beide wieken eraf. De nieuwe
wiek was intact, de andere was in tweeën gebroken. Ook de fundering is beschadigd; die zal
eveneens vernieuwd moeten worden. Jan Visser is al voorbereidingen aan het treffen voor
het maken van een nieuwe wiek.

Begroting

Eendenhuisje
Het eendenhuisje op het Havenrak is een kopie van De Erven 1, het huis van dokter Parrée
die in 1957 afscheid nam als huisarts. Het is ter herinnering aan Parrée gemaakt. De nieuwe
huisarts, den Hartoog, ging aan Havenrak 19 wonen.
Donderdag 2 mei is het eendenhuis door wethouder Patrick Kools en voorzitter Dick Broeder
van De Vereniging Oud Broek tin Waterland teruggeplaatst in het Havenrak. De terugplaatsing staat symbool voor de overdracht van het eendenhuis aan de vereniging. Aan boord van
een fluisterbootje, langszij het eendenhuis, werd het overdrachtsdocument ondertekend.
Het eendenhuisje is beschadigd tijdens de najaarsstorm; het wordt deze winter opgeknapt,
zodat het in april weer in puike staat te water kan worden gelaten.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

Jan Hoetmer heeft namens de vereniging
zitting in de commissie N 247 (hoe de doorstroming te verbeteren en de geluidsoverlast te
verminderen). Hij zal het belang van het Beschermd Dorpsgezicht goed in de gaten houden.

Inkomsten

Buiten het Beschermd Dorpsgezicht zijn de
woningen aan de Trambaan opgeleverd. Van
de 47 woningen die hier zouden worden
gebouwd, zijn 31 sociale koop- en huurwoningen opgeleverd. De bouw van de overige
koopwoningen is uitgesteld, omdat deze niet
verkocht waren.
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BEGROTING 2014
Inkomsten

Uitgaven

Contributies leden

€ 6.800,00

Rondleidingen
Verkoop artikelen
Excursie

€ 2.600,00
€ 1.300,00
€ 1.200,00

Totaal

€ 11.900,00

Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Representatie
Verzekeringen
Bankkosten
Publicaties Broeker Bijdrage
Publicaties oudbroek.nl
Jaarverslag
Verzendkosten
Bijeenkomsten
Tentoonstellingen
Beheer collectie
Website
Kosten verk. reproducties
Reservering
Excursie
Onvoorzien

€
200,00
€
20,00
€
400,00
€
98.00
€
70,00
€
500,00
€ 1.500,00
€
550,00
€
850,00
€
550,00
€
800,00
€
900,00
€
100,00
€
300,00
€ 3.000,00
€ 1.200,00
€
862,00

Totaal

€11.900,00

Vermogenstoestand per 31 december 2013
Bank-rekening courant
Bank-rendementsrekening
(incl. de ontvangen schenking
van € 1000,-)
Tentoonstellingsmateriaal
Vergadermeubilair

€ 1.447,86
€ 23.067,70
€
€

1,00
1,00 



Kapitaal
Ontvangen rente
Reserve weidemolen
Reserve jubileum 2015

€ 24.517,56 

€ 12.781,81
€
265,14
€ 3.470,61
€ 8.000,00

€ 24.517,56 

OPMERKINGEN BIJ FINANCIEEL OVERZICHT 2013
De Vereniging Oud Broek kent geen kasgeld en heeft geen overlopende posten. In het saldo
van onze spaarrekening zit ook de ontvangen schenking van Piet Ruyterman. Dit bedrag
laten we zichtbaar tot er is beslist over de besteding ervan.			
Reserve onderhoud onroerende en roerende zaken
Saldo per 31 december 2012
€ 4.893,91
Af: onderhoud weidemolen
€ 1.423,30
Saldo per 31 december 2013
€ 3.470,61
De onroerende zaken bestaan uit:
• Urinoir
• Scheepmakersbank
• Weidemolen • Eendenhuisje		
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Reserve jubileum 2015
Saldo per 31 december 2012
Toegevoegd in 2013
Saldo per 31 december 2013

€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 8.000,00

Bankzaken : de Euro-incasso
Door Europese regelgeving is ons bankrekeningnummer langer geworden. Ons bankrekeningnummer is nu NL44RABO0310702194				
Deze regelgeving heeft ook consequenties voor degenen die ons gemachtigd hebben de
contributie te innen, jaarlijks in april. Alle debiteuren (de leden welke een machtiging hebben
gegeven) krijgen een uniek machtigingskenmerk. Wij hebben besloten hiervoor uw eigen
postcode + huisnummer te gebruiken.
En wij zijn verplicht om u ons Incassant ID door te geven. Dat is: NL30ZZZ405309490000
U zelf merkt niet zo veel van dit alles. Er wordt gewoon de contributie geïnd zoals ieder jaar.
Alleen op uw afschrift komen bovenstaande gegevens te staan: Uw unieke machtigingskenmerk en ons Incassant ID.
COLLECTIE 2013
Uitbreiding van de collectie
Schenkingen
Rins den Rooijen
Foto steenwerpen en demonstreren tegen de herindeling
Ina v.d. Made-Stadt
Nota van de firma Stöve voor geleverde goederen in1937
Documentatie, 2 digitale foto’s
Peter Spier
Kopie tekening van de klok die op 28 aug. 1946 wordt opgehangen
Mevr. R. van Veldhoven
Drie poëziealbums + foto’s
Willem Maasland
Dia’s van Broek en Soos
J.P. Mars
Bijna alle jaarverslagen en andere
wetenswaardigheden
M. Zwaan, Amersfoort
Nuttige handwerken van Lies
Haringhuizen en haar moeder +
documenten en boekjes
Jaap Dekker
Krantenknipsels diverse bladen
Jan v.d. Watering
Documenten
Anneke de Haan
Documenten, kalenders, foto’s,
Lagere school nuttig handwerk
ansichtkaarten,
van M.A. Bood. Zij was de moeder
Vader mag ik mee? door Peter Spier
van Lies Haringhuizen. Er is een
Peter Spier
Al zijn originele Broeker tekeningen
schoenendoos vol met nuttige
+ 5 prentenboeken en
handwerken.
documentatie over Broek
Wil Jaburg
De Monnikendammer 5 maart 1899
Johan van Zaanen
Kopieën  van oude kadasterkaarten
Bibliotheek Waterland
Collectie Broek in Waterland, ruim 100 boeken
Andries Nooij
Foto’s
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Digitaal in bruikleen op internet
Ada Pilger-v.d. Berg
Foto’s o.a. meisjesclub
Arien van Waterland		
Foto’s en ansichtkaarten van de familie Gert Jan Mulder
Jaap van Rijn		
Foto
Andries Nooij		
Foto’s
Ot van den Muijzenberg
Foto’s van de aanleg van de E10 - S11- N247
Piet Korstman
Foto’s van de families Roele en Poolman
Familie Dekker-Dobber		
Foto’s van de families Dekker-Dobber
Roel Duinkerken		
Foto (digitaal)
Gerry v. Veenendaal-de Ruiter Foto (digitaal)
Maja Schoon
Foto van de Blue Lady
B. de Boer
Foto’s
Tiny de Lange-Wortel
Foto’s
Willem Blakborn
Foto
Martha Mulder		
Ansichtkaarten en foto’s
Rie van Schaagen-Poolman
Foto’s
Aankoop
26 ansichtkaarten
Peter Spier		
Graddy Boven		
Monique Polak		

De Blue Lady, foto vanaf de Eilandweg, op
de terugweg naar Amsterdam.
Foto van Maja Schoon-Klok.

De koe die in het water viel
De Marine wereld van Peter Spier
Een andere wereld

Beheer van de collectie
In 2013 is voortgegaan op de ingeslagen weg t.a.v. het digitaliseren van de collectie.
Inmiddels zijn er bijna 2300 items beschikbaar voor het publiek. Alle voorzien van een foto en
een beschrijving.
Vragen uit het publiek via mail en website
28 vragen en opmerkingen bij collectienummers heeft de vereniging ontvangen. Er werd de
nodige informatie toegevoegd aan de betreffende collectienummers. De heer Wim Spaans
heeft diverse belangwekkende stukjes aangeleverd.
Zestien personen stelden een vraag en over het algemeen konden die bevredigend beantwoordt worden. Met een aantal mensen ontstond een levendige correspondentie over hun
vraag o.a. over Napoleon. Er zijn ook foto’s en verhalen ingestuurd.

vereniging in 3 pakketten zijn vroegste werk gemaakt in Broek in Waterland over Broek in
Waterland. Peter schonk dit werk aan de vereniging met alle lusten en lasten, het mag niet
verkocht worden.
De tentoonstelling werd een groot succes, de Broekers waren zeer enthousiast. Velen
bezochten de tentoonstelling. De vereniging stelde hen in de gelegenheid afdrukken van de
tekeningen te kopen. Er werden 100 afdrukken verkocht. Alle tekeningen werden gefotografeerd door onze vrijwilliger Petra Steenkamer.
Open monumentendag
Tijdens de tentoonstelling van Peter Spier was het ook Monumentendag met als thema
Macht & Pracht. Macht en pracht is in Broek in Waterland heel goed te zien in Het Beroemde
Huis, De Erven 10/12/14. De heer van Doornik stelde het gratis ter beschikking aan de vereniging die er die dag 3 rondleidingen gaf. Ongeveer 60 mensen kwamen hier op af.
Najaarslezing
Op 7 november nam Dick Keijzer uit Landsmeer, een groot kenner van de Amsterdamse
historie, ons met een boeiend verhaal mee tijdens een denkbeeldige wandeling door de
Amsterdamse binnenstad in de Middeleeuwen. Deze najaarslezing is uitgebreid besproken in
oudbroek.nl december 2013
Boerderijenstichting
Hillebrand Kuypers herhaald zijn onderzoek van 10 jaar geleden: Het beschrijven en fotograferen van de in Broek in Waterland staande boerderijen of varianten daarop. Het onderzoek is nog niet afgerond.
Broeker Bijdragen
In 2013 heeft de heer J.W.Niemeijer onder de titel Verkoop voor Sloop, een prachtige bijdrage
geleverd over teloorgang door afbraak van oude Broeker panden in de 19e eeuw. Hij schetste
daarmee een treffend beeld van een periode van achteruitgang en aftakeling van ons fraaie
dorp. Het was een artikel waar grondig archiefonderzoek aan vooraf was gegaan. Daarnaast
kan deze oprichter van Oud Broek putten uit een schat aan documentatiemateriaal, in de
loop der jaren verzameld en bewaard. De combinatie van deze twee bronnen levert keer op
keer waardevolle stukken die een schat aan informatie bevatten.

Jaarvergadering 2013
Na de pauze presenteerden Sytze Boschma en Atsie Drijver:
Een ontdekkingsreis door de website van de vereniging Oud Broek in Waterland.
Aan de orde kwamen de gedigitaliseerde collectie met foto’s, ansichtkaarten, voorwerpen
enz. Ook werd aandacht besteed aan de verzamelde krantenartikelen vanaf ± 1700.

Onze digitale collectie
Als je als vereniging in de afgelopen decennia een prachtige verzameling hebt opgebouwd
van historische objecten en foto’s en ansichtkaarten en documenten uit het verre verleden en
dat alles ligt opgeslagen in dozen op een zolderkamer, dan heb je daar niet echt voldoening
van. Je zou het natuurlijk graag tentoon willen stellen aan de Broekers en andere geïnteresseerden. Dat vond Jan Maars ook en dus ging hij in 2008 aan de slag om daar verandering in
aan te brengen. Een website zou de oplossing zijn om ons waardevolle bezit digitaal te laten
zien.

Tentoonstelling Peter Spier september 2013
Op 6 september opende onze voormalige veearts Cees de Gier en vriend van Peter Spier de
tentoonstelling van de tekeningen van laatstgenoemde. Eind april, begin mei ontving de

Zo ontmoette Jan op een van zijn zoektochten Gerard van Nes uit Schagerbrug die een systeem had ontwikkeld voor het Zijpermuseum van de gemeente Zijpe. Een uitgebreid systeem
dat gratis ter beschikking gesteld kon worden en dat voldeed aan onze verlangens.

11 mensen berichtten ons per mail om lid te worden, op te zeggen of te verhuizen.
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Dat moest het worden. Echter Oud Broek moest wel iemand hebben die de technische verzorging van het systeem op zich kon nemen. Gelukkig hoefde Jan niet ver te zoeken want zijn
buurman Sytze Boschma vond het wel leuk om dat te gaan doen. De eerste hobbel was dus
genomen en de enorme klus van het digitaliseren kon in 2009 gaan beginnen. Daar dienden
Atsie Drijver, Aagje Bruijn, Peter Kooijman en ook Sytze zich voor aan.
Op dit moment staan bijna 2300 afbeeldingen op het internet en de verwachting is dat er de
komende jaren nog tenminste 7500 bij komen. Er is dus nog veel werk aan de winkel! In het
afgelopen jaar zijn foto-albums van de families Mulder en Roele-Tromp en niet te vergeten de
foto’s van van den Muijzenberg van de aanleg van de E10/S11/N247 aan de collectie toegevoegd en thans wordt gewerkt aan de geschonken tekeningen door Peter Spier.
Het Collectie beheersysteem bevalt ons prima en dat is ook al gauw doorgedrongen bij
andere historische verenigingen want inmiddels maken 36 verenigingen gebruik van dat
systeem die tezamen 55 beeldbanken ontsluiten.
Ter wille van de continuïteit, voorwaarden ten aanzien van het gebruik van het systeem en
samenwerking hebben zij zich verenigd in een Genootschap.
Voorts wordt een verzameling van Broeker berichten in historische kranten opgebouwd door
Aagje Bruijn. Zij selecteert alle berichten over Broek en zijn inwoners in het digitale archief
van de Koninklijke Bibliotheek en het Waterlands archief, maakt van elk bericht een korte
samenvatting en slaat deze gegevens met bijbehorende link op in een door Sytze gemaakte
website: http://geheugenvanbroekinwaterland.nl/cgi-bin/konbib.pl/
Aagje heeft de periode 1700 tot en met 1897 al doorgespit (2240 berichten) en heeft dus nog
ruim een eeuw te gaan waarin het aantal berichten over Broek de 10.000 zal naderen.
Ook hiermee krijgen we een mooi stukje geschiedenis van Broek in beeld.
Raadpleeg eens de website
van Oud Broek: www.oudbroek.nl Vandaar kunt u ook
gemakkelijk overstappen
naar onze digitale collectie
en de historische krantenberichten.
Veel lees- en kijkplezier!

Rondleidingen
Het aantal groepen wat wij dit jaar mochten
rondleiden was, ondanks de crisis, nagenoeg
gelijk aan het vorige jaar. Het aantal trouwpartijen en andere huwelijkspartijtjes is ook
nu, jammer, maar begrijpelijk genoeg weer
wat teruggelopen. Een aantal jaren geleden
was Het Broeker Huis een van de weinige locaties waar men in huwelijk kon treden, terwijl men nu bijna op elke hoek van de straat
kan trouwen. De promotie van ons romantische, historische centrum moet daarom
nog meer aandacht hebben.

Onze gids Frans Abraham in actie

Wat dit jaar is opgevallen, is de groeiende belangstelling van Historische verenigingen uit de
provincie. We kregen o.a. de Oudheidsvereniging Uitgeest, de Werkgroep Oud Castricum, de
Historische vereniging De Cromme Leeck ( Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk), de Historische vereniging Venhuizen en de Historische vereniging Midden Beemster op bezoek. Het
leukste is dan nog, dat de ene groep nog enthousiaster was dan de andere.
Wat een rijkdom en wat een historie op slechts een vierkante kilometer is een veel gehoorde
reactie.
Al met al weer een succesvol jaar. Daarom ook nu weer dank voor de support van de familie
van Doornik van het Beroemde huis en dank aan ons geweldige team van gidsen.

OUD BROEK.NL
Het is alweer vijf jaar geleden, dat wij met de eerste periodieke uitgave van OUD BROEK.NL
van start gingen. Het blijkt een goed initiatief te zijn geweest. Wij krijgen nog steeds, na elke
uitgave, heel leuke en positieve reacties van onze leden.
Zo zijn wij dit jaar ook tot het initiatief voor de zeer geslaagde tentoonstelling van de tekeningen van Peter Spier gekomen. Het was immers onze oud-veearts (1951-1990) Cees de Gier,
onder de oudere lezers van ons welbekend, die de uitgave waarin hij uitgebreid geïnterviewd
werd, doorstuurde naar zijn vroegere buurjongetje en jeugdvriend(je) Peter Spier in Amerika.
Beiden zijn inmiddels 86 jaar oud.
Peter vond dit zo leuk om te lezen, dat hij onmiddellijk op de gedachte kwam om ons zijn
stapels tekeningen aan te bieden.
Wat zo’n boekje als OUD BROEK.NL al niet te weeg kan brengen…
Zo hopen wij ook, dat u, lezer, misschien nog wel een bijzonder verhaal van ouders of grootouders weet te vertellen. Aarzel niet en laat het ons weten.
Ook nu weer een extra woord van dank aan Hanneke de Wit voor haar mooie interviews en
vormgever Hans Mulder van Studio Hans Mulder, die altijd voor ons klaarstaat om er weer een
mooie uitgave van te maken.
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Wous Niemeijer

Frans Abraham

Adri Beunder

Jan Mars

Sytze Boschma

Dick Broeder

Aagje Bruijn

Fred Roskam

Sylvia Schmedding

Marion Spaans

Petra Steenkamer

Lisette Thooft

Bregtje Viergever

Jan Visser

Jan de Waal

Marleen van Westing

Willem Wiarda

De Vereniging Oud Broek, met 484
leden, groeit en bloeit als nooit te
voren.
Dit dankzij deze vrijwilligers!!!

Marlous van Doornik

Jan Hoetmer

Atsie Drijver

Hillie Honingh

Rombout van Eck

Peter Kooyman

Tatia Engelbert

Hillebrand Kuypers

Harry de Gier

Sjef Kwakman

Frouke Wieringa

Wous Niemeijer
Jan Mars
Frans Abraham
Adri Beunder
SytzeBoschma
Dick Broeder
Aagje Bruijn
Marlous van Doornik
Atsie Drijver
Rombout van Eck
Tatia Engelbert
Harry de Gier
Jan Hoetmer
Hillie Honingh
Peter Kooyman
Hillebrand Kuypers
Sjef Kwakman

Otje van der Lely
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Jan Maars

Nico Merkelijn

Hans Mulder

Cees Pels

Otje van der Lely

Hanneke de Wit

Dirk Pieter Wolf

Erelid
Erelid
Gids rondleidingen
Dorpskenner bij uitstek
IT collectie + historische kranten
Commissie Jubileumboek
Collectie + hostorische kranten
Beroemde huis
Bestuur Secretariaat,
Gids rondleidingen,
collectie, redactie oudbroek.nl
IT website
Foto’s en films
Gids rondleidingen
Monumenten en Welstand
Bestuur Penningmeester
Scanner Broeker gemeenschappen
IT medewerker
bugerlid van de Monumenten
en Welstandscommissie Waterland
Commissie Jubileumboek

Jan Maars

Bestuur wnd.voorzitter,
red. Oudbroek.nl Coördinator
en gids rondleidingen
Nico Merkelijn
Fotograaf Oubroek.nl
Hans Mulder
Vormgever Oudbroek
Cees Pels
Commissie Jubileumboek
Fred Roskam
Gids rondleidingen
Sylvia Schmedding
Commissie Jubileumboek
Marion Spaans
Gids rondleidingen
Petra Steenkamer
Fotografie reproductie
Peter Spier
Lisette Thooft
Commissie Jubileumboek
Bregtje Viergever
Commissie Jubileumboek
Jan Visser
Onderhoud + herstel
onroerend goed
Jan de Waal
Fotograaf
Marleen van Westing Commissie Jubileumboek
Willem Wiarda
Juridische zaken
Frouke Wieringa
Broeker Bijdragen
Hanneke de Wit
Eindredactie Oudbroek.nl
Dirk Pieter Wolff
Commissie Jubileumboek
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Foto van Gerard van den Muijzenberg.

De aanleg van de E10/S11/N247 in Broek in Waterland bijna voltooid.
Paard voor driewielerkar met aarde. De aarde wordt gebruikt om in de
gegraven geul een heg te kunnen planten. Op de kar Andries de Ruijg?
Op de achtergrond de hefbrug.

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND
p/a Buitenweeren 17, 1151 BE Broek in Waterland
Website: www.oudbroek.nl • E-mail: info@oudbroek.nl
Bankrekening: NL44RABO0310702194

