
60 jaar terug in de tijd 

Van Gerard Arbeider uit Noordbroek kreeg ik deze week een Panorama van 60 

jaar geleden waarin een uitgebreid verhaal over Noordbroek en Zuidbroek. In 
een uitgebreid verslag met 9 foto’s werd verslag gedaan: Zuidbroek en 

Noordbroek bouwen goedkope woningen en voor 1600 gulden een eigen 
huis. De woningnood was groot in die na-oorlogse jaren. Burgemeester 
Steenhuis van Zuidbroek en Burgemeester Omta van Noordbroek en 

gemeentesecretaris Antonides waren de bedenkers van het unieke concept dat 
men in onze dorpen huizen bouwden die slechts 1600 gulden kosten.  De 

bouwkosten waren weliswaar 7800 gulden maar onze beide burgervaders wisten 
van het rijk 6200 gulden subsidie los te krijgen waardoor de woningen toen 
slechts 1600 gulden kosten.  Met veel elân maakte de Panorama melding dat de 

huizen een beneden en bovenverdieping hadden met slaapkamers en een 
douchcel. De afmetingen erbij en zelfs een schuur van 3.23x2.62.  De muren en 

vloeren geluiddicht, zodat als men bijvoorbeeld in de woonkamer de radio laat 
spelen in andere vertrekken niets te horen is. De officiele levensduur van het 
huis is vijftig jaar, doch deskundigen zijn van mening dat het gemakkelijk langer 

is.  Zo’n huis, gebouwd van 37.000 stenen met 1800 dakpannen  met een inhoud 
van 204 kubieke meter wordt opgetrokken in veertien dagen tijds. Voor 10 

woningen heeft men 4 maanden nodig. Uit het hele land komen burgemeesters 
en woningdeskundigen naar Zuidbroek om zich op de hoogte te stellen van de 
mooie resultaten. 

 

 

Burgemeester Steenhuis en emeentesecretaris Antonides buigen 
zich over de bouwtekeningen. 

  



 

 

 

Zodra de spanten zijn gericht wordt de vlag gehesen en dan biedt de 

opdrachtgever alle bij het werk betrokken arbeiders een borrel aan. Al is het een 
glaasje zonder voet, timmerman Jan lenting weet er wel raad mee. 
 



 

De burgemeester van Noordbroek, de heer A. Omta sinds 1948 burgemeester 
van Noordbroek en destijds met zijn 33 jaren de jongste van Nederland, hoort 

graag wat de mensen van hun nieuwe huis denken. Mevrouw Hulsebos vertelt 
hem eens te meer hoe fijn ze het vindt. 

  



 

De precies op maat geleverde planken behoeven alleen maar door timmerman 

Wolthuis te worden bijgeschaafd. Een zaag komt er vrijwel nooit aan te pas. 

 

Lientje Kamstra komt de voordeur van de nieuwe  

woning binnen en neemt haar poesje mee. 
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