VERSLAG OVER HET JAAR 2015

Op de cover:
Dick Broeder, Jaap Wortel en burgemeester Luzette Wagenaar met het Broekerboek.
(Foto: Ria Houweling (Waterland in Beeld)

INLEIDING
In het jaar 2015 bestond onze vereniging 50 jaar. Dit jubileum hebben we niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Onder de bezielende leiding van onze oud-voorzitter Dick Broeder is een prachtig
jubileumboek gerealiseerd. De commissie die dit boek heeft samengesteld en geschreven zijn wij
veel dank verschuldigd. Door een groot aantal sponsors kan het boek voor een bescheiden prijs
worden verkocht. Als blijk van waardering kregen de sponsors elk een gratis exemplaar op naam.
De leden konden het boek met een korting kopen. Daar is op grote schaal gebruik van gemaakt.
Ook is er een flink aantal boeken aan niet-leden verkocht. Er zijn per eind 2015 ruim 900 boeken
verkocht en/of geschonken. Om de totale kosten te dekken moeten er nog 83 exemplaren worden
verkocht.
De receptie ter gelegenheid van ons jubileum in juni was een succes. De opkomst was groot en het
cabaret was formidabel. Iedereen heeft vreselijk genoten. Het is hartverwarmend om te merken
hoe zeer onze vereniging leeft onder de Broekerbevolking.
Na de zomervakantie wachtte meteen de volgende klus. Het voorbereiden van het boekje over
de watersnood van 1916. In de hele regio wordt daar veel aandacht aan geschonken. Ook wij
willen dat moment niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het heeft geresulteerd in een boekje dat in
december verschenen is. Op basis van berichten uit oude kranten en foto’s uit de eigen collectie is
op mooie wijze door Dirk Wolff beschreven hoe de watersnood en de nasleep er van is beleefd in
ons dorp. Door een bijdrage van de Rabobank en van de Stichting WaterKustLand werd dit boekje
financieel haalbaar voor onze vereniging.
Daarnaast hebben veel vrijwilligers de normale activiteiten van de vereniging mogelijk gemaakt.
Zonder compleet te willen zijn noem ik het beheer van de collectie, het beheer van de website, het
onderhoud aan de weidemolen en het eendenhuisje en de rondleidingen. Op deze plek wil ik alle
vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet voor onze vereniging.
Jaap Wortel
Voorzitter Historische Vereniging Oud Broek in Waterland

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

NOTULEN 49e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015

Bestuur
In het verenigingsjaar 2015 bestond het bestuur uit de volgende leden:

1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

Jaap Wortel
Atsie Drijver
Jan Maars
Hillie Honingh
Jan Hoetmer

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Behoudens de afmeldingen van dhr. Meinema, Hillebrand Kuyper en dhr. P. Kooijman, zijn er
geen ingekomen stukken. Er zijn ook geen bijzondere mededelingen.

voorzitter (sinds 2014)
secretaris (sinds 2008)
algemeen bestuurslid en waarnemend voorzitter(sinds 2005)
penningmeester (sinds 2012)
Algemeen bestuurslid (sinds 2013)

Jaap Wortel is breed inzetbaar en vooral het gezicht naar buiten.
Atsie Drijver is het contactadres voor de vereniging, zowel per post als digitaal. Verder bemoeit zij zich samen met Aagje Bruijn met de collectie en verzorgt zij rondleidingen.
Jan Hoetmer volgt namens Vereniging Oud Broek in Waterland nauwgezet voorkomende
bouwplannen. Hij doet dat samen met onze vertegenwoordiger in de Monumenten- en
Welstandscommissie Waterland (MWW) Sjef Kwakman.
Hillie Honingh is penningmeester.
Jan Maars houdt zich vooral bezig met de rondleidingen door het dorp en voert namens het
bestuur samen met Atsie Drijver de redactie van oudbroek.nl.
Sytze Boschma beheert de website geheugenvanbroekinwaterland.nl voor het collectiebeheer.
Hij voegt voortdurend verbeteringen in, in samenwerking met deelnemers aan het ZCBS
(Zijper Collectie Beheer Systeem). Verder heeft hij een zoekprogramma ontwikkeld voor de
krantenartikelen, door de KB (Koninklijke Bibliotheek ) op het internet gezet.
Ledenadministratie
De vereniging telde op 1 januari 2015 464 leden.
Van 11 leden hebben we afscheid moeten nemen door o.a. opzegging en overlijden.
25 nieuwe leden meldden zich aan zodat de teller op 31 december 2015 op 478 leden stond.
Hiervan waren er 382 woonachtig in Broek in Waterland ( onder wie de 2 ereleden:
Dr. J.W. Niemeijer en J.P. Mars). Van de buitenleden wonen de meeste in de regio.

3. De Notulen van de 48ste ALV (6 mei 2014)
Naar aanleiding van de notulen zijn geen vragen of toelichtingen gegeven.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2014
De voorzitter dankt alle vrijwilligers voor hun enorme inzet, met name de inzet van Jan Maars
voor het organiseren van de rondleidingen, een bron van inkomsten voor de vereniging en
de Commissie die Het Broekerboek organiseert, ook zij verzetten veel werk.
Na de veronderstelling van de voorzitter dat de aanwezigen het jaarverslag ongetwijfeld
hebben gelezen en zijn vraag of er nog opmerkingen zijn, blijkt dat het jaarverslag
ongewijzigd kan worden vastgesteld.
5. Financieel verslag 2014
De penningmeester geeft een toelichting bij de financiële stukken over 2014.
Omdat er in 2014 al een heleboel uitgaven en ontvangsten met betrekking tot Het Broeker
Boek zijn geweest, is het niet zo simpel om te zien wat het resultaat over 2014 is.
We hebben van onze sponsoren een groot bedrag ontvangen in dat jaar, namelijk ruim
€ 19.000,--. Aan de uitgaven kant staat een bedrag van € 11.000,--. Vandaar dat aan de
inkomstenkant een bedrag van € 8.000,-- staat. Dat bedrag nemen we niet mee in de
berekeningen van het resultaat van 2014.
De uiteindelijke opbrengst c.q. kosten van het boek zien we pas na verloop van tijd, wanneer
de laatste boeken zijn verkocht.
De penningmeester verzoekt iedereen die een boek heeft besteld voor de betaaldatum
15 mei te betalen en hun adres te vermelden.
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen over de financiële stukken.
• Verslag kascommissie
Jaap Blakborn doet mede namens Werncke Husslage verslag van de bevindingen van de
kascommissie. De boekhouding maakt een zeer verzorgde indruk, aldus de heren.
De penningmeester heeft zich naar behoren van haar taak gekweten en derhalve vraagt de
kascommissie de vergadering dan ook de penningmeester en het bestuur te dechargeren
voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering stemt unaniem met dit voorstel in.
• Samenstelling nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Jaap Blakborn en Ilonka Creighton.
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6. Vaststellen begroting 2015
De vergadering stemt in met de begroting voor het nieuwe jaar, waarmee deze is vastgesteld.
7. Bestuurswijzigingen
Er zijn geen bestuurwijzigingen.
8. Overige mededelingen van het bestuur
Jan Maars meldt dat er dit jaar geen excursie zal plaatsvinden o.a. in verband met alle drukte
rond Het Broekerboek.
9. Rondvraag
Abra Vogelaar vraagt naar de diavoorstellingen in DRAAI 33.
De vereniging belooft in de periode september- december 2015 weer een ochtend in DRAAI
33 te organiseren.
10. Sluiting
De voorzitter sluit deze zeer korte vergadering en kondigt de spreker Jan Werner aan. Deze
behandelt de Atlas de Neederlanden.

MONUMENTEN EN WELSTANDSCOMMISSIE WATERLAND (MWW) 2014:
Als men gaat bouwen wordt er gekeken of het uiterlijk voldoet aan de eisen van de
welstandscommissie. De eisen van de welstandscommissie staan opgeschreven in de
welstandsnota. De commissie zal beoordelen of het plan goed past in de bestaande
omgeving.
Er wordt extra aandacht besteed aan panden of objecten met een monumentale status. Er
is ook aandacht voor de locatie van het pand of object. Als dat in het beschermde stads- of
dorpsgezicht valt krijgt het plan ook extra aandacht bij de commissie.
Tot 1 januari 2012 werden de plannen beoordeeld door de Commissie Stads- en Dorpsbeheer
(CSDB).
De gemeente Waterland kent per 1 januari 2012 één adviescommissie voor monumenten en
welstand, de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland (MWW).
De rol van de MWW is om het college van de gemeente Waterland, op verzoek of uit eigen
beweging, te adviseren over:
• de toepassing van voorschriften omtrent de welstand volgens de Woningwet;
• de toepassing van de Monumentenwet 1988 in zijn algemeenheid;
• de toepassing van de gemeentelijke monumentenzorg in zijn algemeenheid;
• andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beschermde stads- en
dorpsgezichten.
De commissie is samengesteld uit deskundigen op het gebied van de architectuur, (steden)
bouw, monumentenzorg en welstand en bestaat tevens uit vertegenwoordigers van de
historische verenigingen uit de desbetreffende kernen.
Het college benoemt de leden van de commissie voor een periode van drie jaar.
De heer 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.
PLANNEN BROEK IN WATERLAND EN ADVIEZEN

Keuken weeshuis

Café De Zwaan

Het Dee tussen Zuideinde en Hellingweg

”Kippenbrug” tussen Jaagweg en Eilandweg
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Atjehgouw 3: Bouwen van bedrijfsgebouwen en het verplaatsen van opstallen
Advies: Akkoord
Atjehgouw 4: Bouwen van een woning en een bijgebouw
Advies: Akkoord
De Erven 22 (RM): Restaureren van het woonhuis (Rijksmonument)
Advies: Akkoord
De Erven 34 (RM): Plaatsen van vierentwintig zonnepanelen op twee bijgebouwen
(Rijksmonument)
Advies: Niet akkoord, nader overleg
Havenrak 13-17 (RM): Restaureren van een woning (Rijksmonument)
Advies: Niet akkoord tenzij aan gestelde voorwaarden wordt voldaan (aantal dakramen
verminderen en binnen pannenlijn, het klompenhok conform oude foto’s en bestaande
gevelbekleding toepassen op alle gevels)
Keerngouw 10-12: Maken van een aanbouw aan een bestaande schuur
Advies: Niet akkoord tenzij aanbouw 10 cm smaller en lager wordt uitgevoerd
Keerngouw 10-12: Vergroten van de bestaande dakkapel op het achterdakvlak
Advies: Niet akkoord, nader overleg
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Keerngouw 10-12: Dakopbouw aan achterzijde woning
Advies: akkoord
Keerngouw 10-12: Wijziging dakopbouw aan achterzijde
Advies: Niet akkoord
Laan 6: Plaatsen van een tweetal dakkapellen in de zijgevel van de woning
Advies: Niet akkoord tenzij de boeidelen worden aangepast
Leeteinde 20-22: Wijzigen van de kleur van het woonhuis
Advies: Niet akkoord tenzij de overeengekomen kleuren worden toegepast
Molengouw 2: Verbouwen van loods tot woning
Advies: Niet akkoord tenzij indeling kozijn met 6-ruitsindeling wordt toegepast
Molengouw 22 en 24: Bouwen van 2 woningen / terreininrichting / 3 steigers
Advies: Akkoord
Molengouw 42: Bouwen van een schuur
Advies: Akkoord
Nieuwland 21a: Verbouwen van een bestaand winkel magazijn en het realiseren van een
dierenartsenpraktijk
Advies: Niet akkoord tenzij de twee gevelopeningen worden aangepast verticaal(smaller en
langer)
Nieuwland 27: Verbouwen van het voormalige kantoor van de Rabobank voor het realiseren
van 3 appartementen
Advies: Niet akkoord tenzij materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op het
oorspronkelijk bestaande gebouw
Nieuwland 32: Bouwen van een geldkiosk
Advies: Aanhouden
Noordmeerweg 1a: Verbouwen van een schuur naar woning
Advies: Akkoord
Noordmeerweg 14: Slopen van een woning en nieuwbouw van een woning
Advies: Akkoord
Oosteinde 7: Uitbreiden aan de achterzijde van de woning en het plaatsen van een dakkapel
in het voordakvlak
Advies: Akkoord
Roomeinde 17-19: Verbouw pand naar 2 woningen en 1 nieuwbouw woning
Advies: Aanhouden
Trambaan, meerdere adressen: Plaatsen van meerdere dakkapellen op vrijstaande
woningen
Advies: Akkoord
Wagengouw 4: 1-Bouwen van een uitbouw aan de achtergevel van de woning en
2-het bouwen van een schuur
Advies: Niet akkoord, nader overleg
Zuideinde 8: Vergroten van een bestaande schuur op het achtererf bij een monument
Advies: Akkoord
Bijdrage ir. Sjef Kwakman
Het veranderde aanzicht van Broek In Waterland
In het aanzicht van het beschermd dorpsgezicht is in 2015 weinig veranderd.
Naast wat aanpassingen in en aan bestaande gebouwen de volgende veranderingen.
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Het pand De Erven 22 is gerestaureerd, de begane grondvloer is totaal vervangen en op het
dak is een uit folies samengesteld isolatiemateriaal aangebracht, waardoor de positie van de
dakpannen vrijwel niet is veranderd.
Havenrak 13-17 wordt volledig gerenoveerd, het pand is in zeer slechte staat. De renovatie
wordt in 2016 afgerond.
De grootste verandering is gerealiseerd aan de Noordmeerweg 14. De oude woning op
de plek van de voormalige slachtplaats, is gesloopt en er is een nieuwe woning voor terug
gekomen.

Noordmeerweg 14 voorheen

Noordmeerweg 14 nu

Oud Broek heeft bezwaar aangetekend tegen sloop Belmermeer 4
Er is bij de gemeente een aanvraag gedaan voor sloop van de bestaande bebouwing en de
molenfundatie door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op 25 augustus 2015.
De Sloop vergunning is verleend op 22 september 2015.
De vereniging heeft bezwaar aan getekend op de verleende vergunning bij de gemeente op
6 oktober 2015.
Op donderdag 26 november 2015 heeft Jan Hoetmer een mondelinge toelichting gegeven
aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Waterland.
Uitspraak is bij het schrijven van dit jaarverslag nog niet binnen.
De vereniging gaat er niet van uit dat de sloop van fundering en opbouw van de molen kan
worden tegengehouden.
De restanten van de molen zijn niet beschermd en heeft geen monumenten of beschermd
dorpsgezicht status.
Volgens de letter van de wet hoeft voor het slopen van het perceel geen vergunning te
worden aangevraagd, een melding is voldoende.
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€ 1.945,32
Eindsaldo
€ 19.467,76
Eindsaldo
132,70
€
€ 1.618,33
€ 1.658,65
Saldo

2015
2014

€ 13.550,17
€ 11.931,84

€ 27.873,03
€ 27.740,33

Spaarrek. begin
€
Storting eigen rek. €
Rente 2014
€

34.307,17
15.100,00
260,59

Bomenfonds begin € 1.930,70
Rente 2014
€ 14,62

€ 43.465,75
€ 9.800,00
Totaal

2013

€ 11.557,24
€ 9.898,59
Inkomsten
Uitgaven

€ 3.240,00
€
185,00
€
365,00
€ 15.100,00
€ 8.000,00
€ 8.239,53

1.250,00
€

1.200,00
2.000,00

€ 43.465,75

€
200,00
€ 1.500,00
€ 14.539,53
€ 1.185,89

236,33

517,00
200,00
1.500,00
€
€
€

€

1.200,00
€

€
943,40
€
789,70
€ 1.621,86
€
298,00
€
779,95
€
698,04
€
71,60
€
73,34
€ 13.888,48
€
300,00
€ 1.897,55

3.250,98
227,50
157,00
471,74
97,66
237,20
€
€
€
€
€
€

150,00
20,00
550,00
98,00
115,00
200,00
1.500,00
550,00
900,00
500,00
800,00
900,00
100,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Uitgaven

Jubileum
Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Representatie
Verzekeringen
Bankkosten
Publicaties Broeker Bijdrage
Publicaties oudbroek.nl
Jaarverslag
Verzendkosten
Bijeenkomsten
Tentoonstellingen
Beheer collectie
Website
Weidemolen/eendenhuisje/urinoir
Saldo Broeker Boek
Logo
Watersnoodboekje
Excursie
Diversen/folders, mailing
Onvoorzien
Reservering computer/scanner
Reservering onderh. onroer. goed
Saldo
Eindsaldo Bank
492,72
6.593,50
€
€
6.600,00

€ 9.800,00
Totaal

OPMERKINGEN BIJ FINANCEEL OVERZICHT 2015: Dit bomenfonds staat wel op onze naam,
maar zit niet in ons kapitaal verwerkt.

Inkomsten

Begroting

Bankje Scheepmaker
Het bankje dat tegen de kerk aan staat en waar in de zomer actief gebruikt van wordt
gemaakt. Met name de jeu de boulers maken dankbaar gebruik van het bankje.
Jan Maars heeft het bankje in het voorjaar grondig schoon gemaakt.

Gerealiseerd

Urinoir
Van het urinoir wordt veel gebruik gemaakt door toeristen die het dorp komen bezoeken en
zeker met de feestweek wordt het druk bezocht.
Dit jaar is er een beschilderd bordje aangebracht gemaakt door Willem Drijver met de tekst:
Urinoir; gerestaureerd 2010; Oud Broek.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

Weidemolen
Over de weidenmolen is weinig te melden, deze staat er prachtig bij, Jan Visser houdt alles in
de gaten. Hij houdt ook het riet bij.

Begroting

Eendenhuisje
Het eendenhuisje op het Havenrak werd altijd op zijn plaats gehouden door een 4 tal steiger
buizen, deze zijn nu vervangen door een betonnen anker aan een ketting.
Dit is een verbetering, met name bij harde wind moest het huisje steeds worden recht gezet.
Het eendenhuisje is nu weer opgeslagen bij Kees Tromp in Zuiderwoude, in de winter zal het
weer worden schoongemaakt, het schilderwerk word hersteld zodat het huisje in het voorjaar
weer op het Havenrak kan worden afgemeerd.

€

EIGENDOMMEN DIE DOOR DE VERENIGING WORDEN ONDERHOUDEN

Beginsaldo bank
Contributies leden
Sponsoring
watersnood boek
Excursie
Rondleidingen
Verkoop artikelen
Giften
Van spaarrekening
Reserve jubileum
Saldo boek 2013/14

Gerealiseerd

Wel moet er archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Tijdens de hoorzitting is er door
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toegezegd dat de vereniging hiervoor
een uitnodiging ontvangt.

BEGROTING 2016
Uitgaven

Inkomsten
Contributies leden
Rondleidingen
Verkoop artikelen
Excursie
Subsidie

Totaal

€
€
€
€
€

6.600,00
2.500,00
400,00
1.200,00
750,00

€ 11.450,00

Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Representatie
Verzekeringen
Bankkosten
Publicaties Broeker Bijdrage
Publicaties oudbroek.nl
Jaarverslag
Verzendkosten
Bijeenkomsten
Tentoonstellingen
Beheer collectie
Website
Reservering computer & scanner
Reservering onderhoud onr. goed
Excursie
Onvoorzien

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€ 11.450,00

250,00
20,00
550,00
98.00
300,00
200,00
1.500,00
800,00
1.000,00
400,00
2.000,00
900,00
100,00
200,00
1.500,00
1.200,00
432,00

Reserve jubileum 2015
Saldo per 31 december 2014
Af: ten gunste van resultaat gebracht

€ 8.000,00
€ 8.000,00

Saldo per 31 december 2015

€

Saldo in financieel overzicht van € 14.539,53 bestaat uit:
Reserve jubileum		
Saldo boek 2013/2014		

€
€

Saldo per 31 december 2015		

€ 16.239,53

Af:
Reservering computer en scanner
Reservering onroerende zaken

€ 1.185,89
€ 19.467,76
€
€
€

1,00
1,00
PM

Kapitaal
Ontvangen rente2014
Reserve onr. zaken
Reserve
computer en scanner

€ 20.655,65 

Saldo per 31 december 2015

€ 4.970,61

De onroerende en roerende zaken bestaan uit:
• Urinoir
• Scheepmakersbank
• Weidemolen
• Eendenhuisje				
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€ 200,00
€ 1.500,00
€

Blijft ten gunste van het resultaat

€ 14.539,53

1.700,00

(Dit omdat het geen uitgaven of ontvangsten zijn in 2015 maar we het wel voor het resultaat
meenemen.)
Berekening resultaat 2015

€ 15.224,45
€
260,59
€ 4.970,61
€

200,00

€ 20.655,65 

OPMERKINGEN BIJ FINANCIEEL OVERZICHT 2015
De Vereniging Oud Broek kent geen kasgeld. Alle betalingen verlopen via de bank.
In het saldo van onze spaarrekening zit ook de ontvangen schenking van Piet Ruijterman.
Dit bedrag laten we zichtbaar tot er is beslist over de besteding ervan.			
Reserve onderhoud onroerende en roerende zaken
Saldo per 31 december 2014
€ 3.470,61
Bij: reservering 2015
€ 1.500,00

8.000,00
8.239,53

€ 1.700,00
		

Vermogenstoestand per 31 december 2015
Bank-rekening courant
Bank-rendementsrekening
(incl. de ontvangen schenking
van € 1000,-)
Tentoonstellingsmateriaal
Vergadermeubilair
Scanner en computer

0,00

Inkomsten over 2015		
Af: beginsaldo bank		

€ 43.465,75
€
492,72

		
Af: van spaarrekening		

€ 42.973,03
€ 15.100,00

Per saldo aan ontvangsten		

€ 27.873,03

Af:
Uitgaven
Af: eindsaldo bank

€ 28.926,22
€ 1.185,89

€ 27.740,33
		

€ 27.740,33

Resultaat 2015		

€

132,70

Berekening kapitaal per 31 december 2015
Kapitaal per 31 december 2014, volgens verslag 2014
Bij: ontvangen rente over 2013		

€ 14.852,28
€
239,47

		
Bij: resultaat 2015		

€ 15.091,75
€
132,70

Kapitaal per 31 december 2015		

€ 15.224,45
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COLLECTIE 2015
Uitbreiding van de collectie
In 2015 zijn weer veel materialen ontvangen: geschonken, in bruikleen op internet geplaatst
of aangekocht.
Schenkingen
Johan Lok
Andries Nooij

Handtekeningenactie voor behoud Broeker Huis als dorpshuis
Script van de film Juffrouw Cannebier, voor een deel opgenomen
in Broek in 1968 met krantenknipsels
Peter Spier
Ruim 150 tekeningen over Broek in Waterland en omgeving
Dick Broeder
De Kerkklok van Broek no. 200; 20 juni 1964
Henk de Ruijter
Verzorgingshuis Broekerhaven Broek in Waterland, brochure
Lies Dobber
Fotoalbum van van Engelenburg over de Watersnood 1916
Lies Dobber
Archief materialen Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
departement Broek in Waterland
Lya Bristoll
Jaarstukken en gespeelde toneelstukken van de Toneelvereniging
”Tracht” van 1970 t/m 1991
Ed Honingh
Een uitstapje met de Noord-Hollandsche Tramweg Maatschappij
een reisgids uit 1898
Peter Kooijman
Kopieën uit tijdschrift ”De Natuur” 1916 over de Watersnood van
1916.
Fam. Tuin
Zeven foto’s en tekeningen van Broek in Waterland
Fam. Tuin
Notulenboek van de Land- en Tuinbouwbond te Broek in
Waterland 1936 -1955
Fam. Tuin
Brochure Brandweer en reglement Onderlinge Brandverzekering
Ver. Vrienden Oud Andijk
CD met foto’s van de aanleg van E10/S11/N247 van de heer
Huiskamp
De Broeker Gemeenschap
Alle aanwezige jaargangen van De Broeker Gemeenschap
Mevr. Brandwijk Nodelijk-Bruijn Foto’s van de Watersnood van 1916
Jan Verkleij
2 ansichtkaarten
Cor te Boekhorst
Luchtfoto Broek
Cor te Boekhorst
Een tiental wetenswaardigheden over het oorspronkelijke
Jeugdhuis
Cor te Boekhorst
Voorbeeld Sportdiploma’s
Karin van Schade Westrum
Foto’s polderbestuur en streekplan Noord-Holland-Zuid 2003
Hans Falkena, Witte Paarden
Ingelijst gedicht over de Watersnood van 1825
Digitaal in bruikleen op internet
Gerard Wooldrik
Agnes Boes-Kouwenoord
Aletta van Dieren
Anna Kok
Pieter Klein
Martha Mulder
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Ansichtkaarten van Broek en foto’s gemaakt door fam. Wooldrik
Foto’s van de familie Gerrit Kouwenoord van de Broekermeerdijk
Foto’s van de familie Bruijn
Tekeningen in boekjes gemaakt door Piet Kok
Foto’s van de werf van de familie Terpstra Broekermeerdijk 4,
nu Woudweeren 32
Foto’s van de familie Mulder o.a. op de boerderij Noordmeer 1

Adri Beunder
Jan Visser
Jelle Meij
Ricus Geugjes

Foto’s en artikelen over de Watersnood van 1916
Diverse programmaboekjes van Jeugdhuis ”De Voorhaak”
Diverse foto’s Jeugdhuis ”De Voorhaak”
Een tiental foto’s, o.a. boerderij Keerngouw 5 van Michiel
Goedmaat

Aankoop
Gemeentekaart Broek in Waterland uit 1866
Dagboek van Edmond en Jules de Goncourt, op blz. 87 gaan ze naar Broek in Waterland
De Waterwolf van Waterland, de overstroming van 1916 in Waterland en de Zaanstreek
Gedenkboek Hoogheemraadschap Waterland 1858-1893
Ansichtkaarten
Collectiebeheersysteem
In ons collectiebeheersysteem zijn het afgelopen jaar ruim 800 afbeeldingen toegevoegd; in
totaal staan er nu 4600 afbeeldingen op internet. Zo werden onder meer extra foto’s van de
watersnood in 1916 ( totaal 255 ) toegevoegd, een paar familiealbums, schoolfoto’s, mooie
quiltfoto’s en interieur foto’s van mevrouw Bruigom-Six en foto’s van de kerkrestauratie in
1988-1989. Zeer de moeite waard dus onze website weer eens te bekijken.
Dat laat ook onze bezoekersstatistiek zien; in 2015 raadpleegden ruim 4200 bezoekers onze
website en in 2014 waren dat er bijna 3600.
In ons vorig verslag schreven wij al het collectiebeheersysteem dat wij gebruiken ( ZCBS Zijper CollectieBeheerSysteem ) landelijke bekendheid heeft gekregen. Dit jaar hebben zich
weer 9 historische verenigingen aangesloten. Dat zijn:
• Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen met 2 beeldbanken
• Stichting Historisch Archief NLR (SHM) met 2 beeldbanken
• Heemkundevereniging Berchs-Heem te Berghem met 4 beeldbanken
• Heemkundekring en streekmuseum Jan uten Houte in Etten-Leur met 4 beeldbanken
• Stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo)
• Nationaal Ruimtevaart Museum (NRM) met 2 beeldbanken
• Historische Vereniging Ursem
• Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (Ermelo) met 2 beeldbanken
• Museum ’t Behouden Huis, Terschelling
In totaal nu 54 verenigingen die tezamen ruim 242000 afbeeldingen op internet hebben
geplaatst. De websites van al deze verenigingen zijn met één click via ons beheersysteem te
bekijken.
Ook is het aantal krantenberichten over Broek en zijn inwoners in historische kranten met
600 uitgebreid. Veel aandacht werd uiteraard besteed aan berichten over de Watersnood van
1916. Bijna 300 berichten van de 900 gevonden items staan op de site, veel kranten namen
in die tijd artikelen letterlijk van elkaar over. Onze plaatsgenoot Dirk Wolff kon een goed
gebruik maken van deze berichten en de afbeeldingen uit de collectie voor zijn interessante
boekje ”Watersnood 1916 Broek in Waterland”.
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De komende jaren zullen Aagje, Atsie en Sytze hun werk voortzetten, maar wij raden u aan
eerst maar eens te gaan bekijken wat nu al beschikbaar is.
www.oudbroek.nl en via Collectie naar Historische kranten en/of naar foto’s en
ansichtkaarten.
Vragen uit het publiek via mail en website
Vijftien vragen en opmerkingen bij collectienummers heeft de vereniging ontvangen. Aan de
betreffende collectienummers werd de nodige informatie toegevoegd.
Achtentwintig personen stelden een vraag; de vragen konden over het algemeen
bevredigend beantwoord worden.
Jaarvergadering 2015
Na de pauze vertelde de heer Jan Werner (was conservator Amsterdams Cartografisch
Erfgoed) over De Atlas der Neederlanden.
Jubileum Oud Broek
In 2015 vierde de historische Vereniging Oud Broek in Waterland haar 50 jarige bestaan.
Enkele jaren geleden is al besloten om ter gelegenheid hier van een jubileumboek uit te
brengen. Onder leiding van onze oud-voorzitter Dick Broeder is een commissie gevormd om
het boek te realiseren. Het is een boek geworden voor en door Broekers. Er is gekozen om
de historie van de laatste 50 jaar van Broek in woord en beeld te brengen. De herinneringen
van Broekers zijn daar bij leidend. Er is nadrukkelijk niet gekozen voor een wetenschappelijk
verantwoorde uitgave. Het boek was mooi op tijd gereed en is binnen budget gerealiseerd.
Een geweldige prestatie.
Op 13 juni was de grote dag. Met een druk bezochte receptie in de kerk vierde onze
vereniging haar gouden jubileum. De receptie begon met een prachtig cabaret onder leiding
van Arie Kaars. Op ludieke wijze werd de kennis van enkele dorpsbewoners getest. Het kon
bijna niet anders dan dat Cees Pels als winnaar uit de bus kwam. Daarna werd het eerste
exemplaar van het jubileumboek aan burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon aangeboden.
De vele aanwezigen haalden vervolgens nog lange tijd samen herinneringen op.
Als bestuur kijken wij terug op een geslaagd jubileum.
Tentoonstelling Broek in Waterland getekend door Piet Kok.
De tekeningen staan in 2 boekjes met teksten over het reilen en zeilen in Broek in Waterland.
Prachtige potloodtekeningen van de huizen en de omgeving van Broek in Waterland. Het
interieur van Het Broeker Huis b.v. heeft Piet nauwkeurig weergegeven, maar ook hooien in
de Broekermeer.
Alle tekeningen uit de 2 boekjes zijn gefotografeerd door Petra Steenkamer en op volgorde
tentoongesteld met de bijbehorende teksten.
Piet werd geboren op 1 maart 1908 te Hensbroek als zoon van boer Dirk Kok en Ytje Koeman.
Hij wilde geen boer worden maar ging naar de Teekenschool in Amsterdam, waar hij zijn
latere vrouw Grietje Klomp leerde kennen. Piet werd tekenleraar aan de ambachtsschool
aan de Meeuwenlaan in Amsterdam Noord. Ze kregen 3 kinderen en woonden aan de
Kamperfoeliestraat, vlak bij de Fokkerfabrieken. Wegens de bombardementen op de
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fabrieken vertrok het gezin in juni 1941 naar Broek in Waterland. Ze woonden eerst in een
deel van het huis van Edel, later in het weeshuis. In juli 1950 is het gezin weer terug gegaan
naar Amsterdam. In maart 1976 overlijdt Griet. In 1986 overlijdt Piet.
De voorbereidingen voor de tentoonstelling over de Watersnood van 1916 tijdens Kerk Open
in 2016 zijn onmiddellijk na de sluiting van de tentoonstelling van het werk van Piet Kok
gestart.
Open monumentendag
In 2015 waren er geen activiteiten.
Broeker Bijdragen
In 2015 is er geen Broeker Bijdrage verschenen.
Wat nog te vermelden is dat:
Op zaterdag 13 april 2015 het naambordje werd geplaatst bij de reeds geplante boom.
“Gerard van den Muijzenberg, opzichter bij Provinciale Waterstaat bij de aanleg van de N247
in 1939”. Zie oudbroek.nl mei 2015.
In dit jaarverslag willen we graag een keer expliciete aandacht schenken aan het restaurant
van Atelier Elly Koot. De aandacht gaat veelal uit naar Broek Noord. Veel Broekers realiseren
zich onvoldoende dat ook in Broek Zuid een mooie gelegenheid is voor een hapje en een
drankje. Met onze rondleidingen starten we regelmatig aan de zuidzijde. We zijn dan altijd
welkom bij Adrie en zijn team.
In ons jubileumboek is aan veel aandacht geschonken. En hoewel het boek niet de pretentie
heeft volledig te zijn, vinden wij het een gemis dat Adrie Koot met zijn restaurant niet in het
boek is vermeld.
Rondleidingen
In januari hadden we de eerste groep voor kennismaking met ons dorp. Zoals al enkele jaren
ontvangen we eens in de twee jaar een groep studenten uit Michigan in de Verenigde Staten.
Deze highschool heeft emotionele banden met ons land, omdat van veel studenten de
grootouders uit Nederland naar Amerika geëmigreerd zijn.
Verder hebben we ook dit jaar weer een zeer gevarieerd aantal groepen op bezoek gehad om
er maar enkele te noemen:
Een groep van ca.50 voormalige expats van grote instellingen en bedrijven, die lang samen
werkten in Sao Paulo, hielden hun jaarlijkse reünie dit jaar in Broek.
Wij verzorgden o.a. een rondleiding door de historische kern en na de lunch op de patio
van het Broekerhuis, bezochten ze de antiek zilver galerie “Old Memories” aan de
Peerenboomweg. Zo mochten we ook een gehele dag organiseren voor de Vereniging Oud
medewerkers van Rijkswaterstaat.
‘s Morgens een uitgebreide rondleiding met 4 gidsen, en na een gezellige lunch in samenwerking met Annelies en Reinart van het Fluisterboot verhuurbedrijf een tochtje met 10
fluisterboten in en rond ons dorp.
Heel kleinschalig was een rondleiding bij heel slecht weer met twee vakkundige reisjournalisten van De Telegraaf, die door het barre weer heen keken en wat resulteerde in
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twee volledige pagina’s over Broek in de
Reiskrant van het genoemde dagblad.
Ook heel leuk was het bezoek van een
groepje Japanse vertegenwoordigers van
belangrijke touroperators. Ook zij waren
erg enthousiast over het geheime wapen
van Waterland, zoals de Stichting Promotie
Waterland ons vaak noemt. We hebben ze
kunnen overtuigen dat Broek inderdaad
de Parel van Waterland genoemd mag
worden, maar uitsluitend geschikt is voor
individuele bezoekers of voor kleine groepjes, die hier naar toe komen met de fiets, de boot,
auto of minibus.
Verder de Historische Verenigingen uit Diemen, Heemstede-Bennenbroek, Hoorn en b.v. het
bestuur van de Historische Zaanse Ziekenhuizen. Maar ook niet onbelangrijk voor de
promotie van ons dorp was het bezoek van groep 8 van de Binnendijk school uit Monnickendam en het gehele onderwijzend personeel van onze eigen school de Havenrakkers. De
jeugd heeft immers de toekomst. En niet te vergeten de Rotarians van het eiland Sky voor de
Schotse kust. Zij beëindigde de rondleiding met een gezellige cocktailparty en diner inclusief
een doedelzak serenade op het Nieuwland en voor het Broekerhuis.
Tenslotte nog, zoals alle jaren diverse clubs, bedrijfs-en familiefeestjes die veelal verzamelen
en starten na de koffie met appeltaart vanaf het gezellige terras van lunch café en atelier Elly
Koot aan de Eilandweg. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het Septembernummer bracht een interview met Piet Boogaard van de Broeker autorijschool,
die zijn carrière als instructeur begon bij Frits Soetekouw, een toen bekende voetballer van
Ajax en tevens café houder in het voormalige tramhuis aan de Eilandweg.
Piet van der Snoek over zijn jeugd met mooie en ondeugende anekdotes over hoe de jeugd
in de 50’er jaren de tijd voor en na schooltijd in Broek doorbracht.
Verder een artikeltje over het prachtige feest rond de uitgave van “Het Broekerboek”.
Overigens nog steeds verkrijgbaar bij Nimo en in de winkel van C. Pels aan het Havenrak.
Beslist een leuk idee om cadeau te doen aan vrienden of familie.
Een verslagje over de oprichting van S.D.O.B in 1928 en speciaal over Chris Tinkelenberg, die
in 1978 in het zonnetje werd gezet omdat hij 50 jaar Bestuurslid van de Vereniging was. En
nog een stukje over de in de oorlog naar Broek gekomen tekenaar Piet Kok, wiens tekeningen
in september in de kerk tentoongesteld waren.
Het Decembernummer is een speciale uitgaven geworden in het teken van de grote
Watersnood van 100 jaar geleden. Een interessant boekje, hoofdzakelijk samengesteld
uit de ca. 300 oude krantenartikelen uit die periode, opgespoord door Aagje Bruijn uit de
verschillende krantenarchieven.
Ook dit boekje is nog steeds verkrijgbaar bij Nimo en de fa. Pels voor slechts € 5,00, ook heel
geschikt als een klein kadootje of aardigheidje voor vrienden of kennissen.
Tenslotte heel veel dank aan de schrijfster van alle interviews, Hanneke de Wit en de schrijver
van het december nummer, Dirk Wolff; de altijd voor ons klaar staande vormgever Hans
Mulder van Studio Hans Mulder en onze fotografen Jan de Waal en Nico Merkelijn.

Dit mooie resultaat wordt al veel jaren mogelijk gemaakt door de medewerking van de
familie van Doornik, eigenaars van het Beroemde huis, en het altijd klaar staan, vaak op
zaterdag, zondag of zelfs op Feestdagen, van onze gidsen Frans Abraham, Atsie Drijver, Harry
de Gier, Fred Roskam, Jan de Waal en Marion Spaans.
Jan Maars (gids en coördinator rondleidingen)
Oudbroek.nl
Al weer 8 jaar geleden dat de eerste Oudbroek.nl werd uitgegeven. Inmiddels is het een
boekje geworden dat er helemaal bij hoort en waar veel leden toch elke keer weer naar
uitzien. Gewoon leuke verhaaltjes en anekdotes van vroeger, welke bij veel mensen gezellige
herinneringen oproepen en voor de jongere generatie leuk is om te lezen wat er vroeger zoal
in ons dorp speelde.
Zoals in het Mei nummer een stukje over de Geeselpaal, welke in 1612 al in Broek werd
genoemd en waarvan de voetplaat nu bij de achterkant van de kerk ligt. Een gezellig
interview met Jenny van den Berg (83), een van de eerste bewoners (1962) van een overvaar
ark aan de Broekermeerdijk. Een mooi verhaaltje over het leven op de vaarboerderij van de
familie van Veen aan de Wagengouw..
En zoals meestal, gelardeerd met krantenartikeltjes uit het verre verleden.
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Receptie Jeugdherberg Het Broeker Huis

Driewielerkar van Goedmaat
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DIT BOEK HOORT
IN ALLE BROEKER
HUIZEN TE STAAN!!!
een uniek naslagwerk voor deze
en de volgende generaties

DUS SNEL NAAR:
fa. Cees Pels, Havenrak 31,
’t Winkeltje Wals & Schokker,
Zuideinde 15
NIMO, Kerkstraat 53,
Monnickendam

een leuk kadootje
of aardigheidje
voor vrienden of
kennissen
VERKRIJGBAAR BIJ:
fa. Cees Pels, Havenrak 31,
NIMO, Kerkstraat 53,
Monnickendam
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