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ZUIDERWOUDER KERK

AGENDA

31aug Zomeravondbridge
31aug Broekerhaven Klaverjassen en Rummicub
1/2sep Zuiderwouder kerk Fototentoonstelling Frits Gerritsen
2sep Zuiderwouder kerk Concert: Marker mannenkoor
'^p Ouderensoos start van het seizoen
6sep ODD PAPiER Soos: Noordzijde
6sep Rechtsadviesburo Wateriand
7sep Zonnebloem opstekertje
7sep Broekerhaven: kegelen
8sep Cud Broek Monumentendag + Diaconielunch
9sep Cud Broek Monumentendag
9sep Broeker Kerk Orgeiconcert: Wout van Andei
9sep Zuiderwoude Pianodorp

10-15sep Coiiecte Beatrixfonds
12sep Aredpagus Nog aitijd op patrouiiie
12sep Passage Siapen en dromen
13sep OUD PAPiER Soos: Zuidzijde
14sep Broekerhaven; Sjoelen
15/16sep Kunst kijken in Monnickendam
14/20sep Aredpagus bach/Luther reis
15sep Mensen in Nood: Kiedingactie
19sep Aredpagus De Waterlandse stolp
20sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
21sep Broekerhaven; Kienen
24 3 Aredpagus Der Mouw manifestatie
27sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
27sep Broekerhaven; samen eten
27sep Aredpagus Als een eenzame mus
28sep Broekerhaven; Klaverjassen en rummicub
29sep OUD PAPIER Havenrakkers

4okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
4okt Rechtsadviesbureau

5okt Broekerhaven; Kegelen
10okt Passage B(l)oeiende wandkleden
HoktOUD PAPIER Soos; Zuidzijde
12okt Broekerhaven: Sjoelen
18okt OUD PAPAIER Soos: Noordzijde
18okt Rode Kruis: een busreisje

BRIDGE

De Zomeravondbridge wordt gehouden in de Voetbalkantine
op vrijdag 31 augustus. Aanvang: 20.00 uur

RECHTSADVIES BURG WATERLAND

donderdag 6 September van 19.30 - 20.30 uur
in de KOSTERiJ, Leeteinde 2, tel. aanmelden + in!. 403 1513.

Gratis deskundig advies

FOTOTENSTOONSTELLING FRITS GERRITSEN

Op 1 en 2 September vertoont de nestor van de Nederlandse
fotografie, Frits Gerritsen, foto's met verre iandschappen en
Waterlandse thema's. Geboren in 1925 belandde hij in de con-
centratiekampen Amersfoort en Buchenwaid. Daar ieerde hij
de fotograaf Gas Oorthuys kennen bij wie hij na de ooriog sta
ge ging lopen. Hij werkte o.a. voor de Spiegel, de Vizier, Mar-
griet en Eva. Beroemd is zijn reportage over het neersiaan van
de Hongaarse opstand. Ook de serie over de Watersnood van
1953 ging de heie wereid over. Hij maakte grote reizen, maar
ook dichtbij {hij woont op Marken) vindt hij zijn inspiratie. De
tentoonsteiling is open op 1 September van 10.30-15.30 uur.
De organiste Harma Beenes bespeeit op de heie uren het on-
langs gerestaureerde Gradussen-orgel. Op zondag 2 Septem
ber brengt Het Marker Mannenkoor vanaf 11.30 uur een pro-
gramma met als titel 'Songs of the soul' met o.a. Geestelijke
liederen, spirituals en natuuriijk de zeemansliederen.
De expositie is die dag te bezichtigen tot 16.00 uur.
Toegang vrij, bus bij de uitgang

NIEUWS VAN DE SOOS

Soosmlddagen.
De dagen korten. De zomer ioopt ten einde. De maand Sep
tember staat bijna alweer op de kaiender. Dat houdt in, dat de
Soos weer start met haar activiteiten. Ikweet zeker, veien kij
ken er aiweer rijhalzend naar uit. Gezellig klaverjassen, brid-
gen en rummiecuppen. DInsdag 4 September a.s. om 14.00
uur gaan de deuren van het Broekerhuis weer voor U open.
Geen lid en U wiittoch komen. Onmlddellijk doen. De Soos is
er voor, om aiie 55 + 's uit Broek en omgeving een gezeiiig
stuk ontspanning te geven. Het is hartstikke gezellig en de con-
tributie is minlmaai.

PIANODORP ZUIDERWOUDE

Zondag 9 September vanaf 13.00 uur
Hoe werkt het? Je schaft een passepartout aan bij de NIMO
(Kerkstraat 53, Monnickendam) of bij Jans de Gude (Aandam-
mergouw 1, Zuiderwoude). Het kost 5 euro (let op: 5 euro en
niet 3 zoals op de flyer). Op het bijgeleverde programme
staan de speeipiaatsen op een kaartje aangegeven. Ook de
soort muziek, het aantai piaatsen, de groep en een korte om-
schrijving. Elk uur (13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur) begint
een concertje van een half uur. Vier keer kiezen. 17.00 uur
slotconcert. Op www.areopaaus.nl staat ook het volledige pro-
gramma met de spelregels.
Centraal informatie en verkoop passepartouts: Buurtwinkel
Jans de Oude, Aandammergouw 1. Geopend vanaf 11.30 uur.
Kom wandelend of op de fiets, voor auto's: let op de
aanwijzingen van de parkeerwachten.



KINDERYOGA AVENTURIJN
De lessen Kinderyoga gaan weer beginnen! Niet om te 'ont-
haasten', w§l om bewust te worden. Door inspanning af te wis-
selen met ontspanning, door spel en dans, yoga-houdingen en
medltatie, zingen, praten en tekenen. Samenwerkend maar
ook alleen. Steeds afgestemd op de leeftijd en belevingswereld
van de groep. Min. 6 en max. 8 kinderen pergroep.
Lijkt het je wat? We starten op vrijdag 14 September aan-
staande met een blok van 10 lessen.
Lokatle Voormaiige Kosterij (Leeteinde)
♦ Kosten € 75,00 voor 10 lessen
♦ Lestijden 4 t/m 5 jaar: 13:45 tot 14:45 uur ♦ 6 t/m 8 jaar:
15:45 tot 16:45 uur

♦ 9 t/m 12 jaar: 17:15 tot 18:15 uur
Meer informatie: Hester Nwosu (06) 10359759 of
hester@kindervoaa-aventurlln.nl.

VERKOOP ZONNEBLOEM LOTEN
Op vrijdag 7 September gaan vrijwilligers van de Zonnebloem
afdeling Monnlckendam en omstreken (Broek in Waterland,
Uitdam en Zulderwoude) weer op pad in het kader van de
LANDELIJKE ZIEKENDAG ze brengen een opstekertje in de
vorm van een zonnebloem en een klein gedichtje bij eenzame,
zieken en gehandicapten (ook kinderen) thuis.
Waet u iemand die in aanmerking komtvoor deze geste en is
hij. .,j geen gast van de Zonnebloem belt u dan 66n van de on-
derstaande telefoonnummers voor 1 September Op deze
manier hopen wij zoveel mogelijk mensen te benaderen. Met
uw medewerking maken wij er weer een geslaagde dag van.

Bel: Jeanne Klein 0204031618 of let ter Braack 0299603345

BROEKER KERK

Orgeiconcert door Wout van Andel
Zondag 9 September 2007 om 14.30 uur.
Het programme zai bestaan uit muziek van J.S. Bach, K. Fr.
Pitsch, Joh. Brahms, C.Ph.Em. Bach, Bert Matter, C. Saint-
Saens en muziek van Woutvan Andel. Als componist heeft hij
meegewerkt aan de bundels Koraalbewerkingen over 491 ge-
zangen en Koraalbewerkingen over 150 psalmen. Als 6en van
de samenstellers van de liedbundel Hoop van alle volken heeft
hij diverse begeleldingen bij deze bundel geschreven.
Toegang gratis. Bij de uitgang Is er een collecte voor de in-
standhouding van de zomer orgelconcerten.

FOTO-EXPOSITIE LUC TEN KLOOSTER
De vVaterland Photo Gallery presenteert t/m 30 September de
foto-expositle "SHE"

met werk van de fotograaf Luc ten Klooster.
De expositie valt samen met de presentatie van het fotoboek
"SHE" van Luc ten Klooster met een voorwoord van Sonja Ba-
rend en teksten van Luc ten Klooster alsmede citaten van
schrijvers en filosofen (ISBN 978-90-812001-1-0).
De expositie toont foto's met als onderwerp "De Vrouw".
Als gewoon portret of tot kunstwerk verheven In bijvoorbeeld
zijn serie "Geketend".
Waterland Photo Galery, Roomeinde 13, Broek in Waterland,
elk weekend geopend van 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak.
020 403 8734, www.waterlandDhotoaallerv.com

FRANSE LES

BInnenkort starten er in Broek weer cursussen Frans voor be
ginners en gevorderden. Ook is ereen opfrlscursus voor ieder-
een die in het verleden een aantal jaren Frans heeft gehad en
deze mooie taai in een rustig tempo wil ophalen. De lestijden

zijn in principe overdag. Afhankelijk van het aantal aanmeldln-
gen kunnen de lessen eventueel ook's avonds plaatsvlnden.

Info : Theresa Dekker, 020 - 403 333

PASSAGE

Slapen en dromen op 12 September
Mw. Lotteke Peeck docente geheugentralning, houdt een inte-
ressante lezing over ons nachtelijk bestaan. Waarom valt de
een al in slaap om tien uur en begint een ander dan pas te le-
ven? Ook zaI het gaan over onze dromen.

BRIDGEN LEREN
De Broeker Bridge Club start op maandag loktober een cursus
voor beginnende bridgers. Een ideale kans om kennis te ma
ken met dit edele kaartspel. De cursus bestaat uit 10 lessen
gegeven op maandagavonden in Het Broeker Huis onder des-
kundige lelding van Tonneke Oosterman.
U betaald slechts €.50,- voor deze beginnerscursus, waarbij de
mogelijkheid aanwezig is om na de cursus dee! te nemen aan
onze vaste bridgeavond op vrijdag in een beginnergroep.
Zo kan de opgedane kennis metyeen getest worden in de prak-
tijk. Aanmelden bij: Aagje Bruin - tel. 4031216 of Henny van
Velzen 4031928. of mail Toegang gratis.
Bij de uitgang Is er een collecte voor de instandhouding van de
zomer orgelconcerten.:broekbrldae@hotmall.com

PILATES en BODYSHAPE

Ben je op zoek naar balans, stabiliteit en rust? Heb je vaak
last van je rug? Heb je behoefte aan een plattere buik? Moet
je nodig wat aan je houding doen? Bel naar Carol, 4038171 en
start na de zomer met PILATES. Ook BODYSHAPE op de
woensdagavond. Profiteer bij inschrijving tevens van de gratis
workshop medltatie & healing. Bel snel want vol=vol!

Word begeleider bij Stichting Vier Het Leven
Stichting Vier Het Leven organiseert theater- en concertbezoe-
ken met begeleiding voor senioren die niet graag alleen op
stap gaan. Een avond uit met 'Vier Het Leven' is samen genie-
ten! Vindt u het leuk om iets voor een ander te doen? En houdt
u van theater? Dan nodigen wij u van harte uit om beaelelder
te worden! Hebt u vragen of wiltu zich aanmelden als bege
leider? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website
www.4hetleven.nl! Reglo Zaanstreek, Waterland
Email: info@4hetleven.nl Contactpersoon Annerieke Vonk 06-
54766546, Laan 6, 1151 AA Broek in Waterland

Cursus medltatie begint weer!
Vanaf10 Septembergaan de cursussen medltatie en energie
weer van start. In deze cursus leer je met behulp van geleide
oefeningen je denken tot rust te brengen, te aarden en je cen
trum te versterken. Verder doen we (zelf) massage hoofd-nek-
schouders en leerje verschillende meditatietechnieken.

meer weten? www. meditatiewateriand.ni
tijden? maandagmlddag (13.30 u)

maandagavond (19.45 u)
donderdagavond (19.45 u)

contact? Lieske Jitta (020) 4031723

E.H.B.O.
Op dinsdag 9 oktober 2007 om 20.00 uur start de EHBO
Vereniging Broek een nieuwe cursus Eerste Hulp Bij Ongeluk-
ken in de brandweerkazerne op de Helllngweg. Veel ongeluk-
ken in Nederland gebeuren op het werk, tijdens het sporten of
thuis. Dokteren ziekenhuis zijn vaak verder weg dan u denkt.
Inde allereerste minuten na een ongeval kan Eerste Hulp le-
vensreddend zijn. Geef u nu op voor deze cursus bij Reiny
Wiedemeyer, tel. 4033699 of Willy van der Werf, tel. 4033147.
De cursus omvat 14 lessen van 2 uur en is incl. reanimatie, oe-
fenmateriaal en examen. De kosten zijn € 160,00.



UITSLAG BALLONNENWEDSTRIJD FEESTWEEK
De ballonnenwedstrijd van de Brandweer tijdens de feestweek
isgoed verfopen. Erzijn heel veel ballonen de lucht ingegaan,
waarvan er 15 zijn terug gestuurd. De winnaar is Rick Slnke
zijn ballon is helemaal in Eemshaven terecht gekomen, 221
km. Bij de afsluiting van de feestweek heeft hij een cadeaubon
ontvangen. De ballonen die ook terug gekomen zijn:
Beilen 179 km Caya Stamkot
Ommen 141 km Famke Braakman + Liesbeth Lens
Nieuw-Leuzen 135 km Mo Liesker
Zwolle 131 km Geert Lens
Genemuiden 116 km Noor de Baat
Hattem 115 km Jesper Sijbrands
Ens 95 km ZofeyTuinfort
Emmeloord 93 km Hugo v/d VIoed
Marken 14 km Isabel Sijbrands
Monnickendam 5 km Stijn Wiedemeyer + Fay Malenstein
Overleekergouw 1 km Jennifer Oosterlaken
Geen afeender ?? Lieke Kouwenhoven
Zij kregen van de Brandweer een aardigheidje. Net was een
gezeilige en geslaagde feestweek. ledereen hartelijk dank.

GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA
Ook wij, Gym.ver Sparta, zijn weer begonnen met onze lessen
en ledereen die eens wil komen kijken/meedoen is altijd van
haite welkom.

jssen zijn van 15.45 uur op dinsdagmiddag/avond,
kleuters op de woensdagmiddag en judo.
Op donderdag en vrijdag zijn er ook lessen vanaf 15.42 uur.
Donderdagavond hebben we een uurtjeconditietraining voor
dames en heren. Op vrijdag is er voor de jongens ook gymles.
We willen extra aandacht vragen voor het volgende: Femke
kan op de donderdagavond niet meer lesgeven i.v.m. een
nieuwe opieiding. Wij zijn op zoek naar iemand die meisjes va
naf groep 8 en middelbare school + de dames conditietraining
kan komen geven.
Als u iemand weet laat hIj of zij dan zo snel mogelijk contact
opnemen met een van de bestuursleden.
Nieuwe bestuursleden. Een van onze gewaardeerde dames

gaat ons verlaten en we zoeken eigeniijk nog 2 extra mensen
zodat de werkzaamheden nog beter verdeeld kunnen worden
en ledereen dus niet zo heel erg veel tijd kwijt zai zijn.
We willen nieuw en vers bloed In ons bestuur met nieuwe
ideeen. Zoals ledereen weet bestaan we ditjaar 100 jaar en
daarvan zitten enkele bestuursleden al 25 in het bestuur. Ou-
de^verzorgers die een kind(eren) op gym hebben meld u aan
on. .e zorgen dat Gymvereniging Sparta niet zoals in De Rijp
(een vereniging met 250 leden en 80 jaaroud en niemand wil
in het bestuur III) eindigen na 100 jaar.
Denk ereens over na en laat ons niet in de steek III!
Info bij: Frits Eckenhaussen - 4031400 of Barbara Boulengier -
4031399, Greet van de Graaf - 4033223.
Alvast bedankt voor uw reactie III!
Na het feest van 100 jaar Sparta zijn wat spullen gevonden
namelijk een zgn.digitale handycam en een hoes voor een fo-
to- of filmcamera(deze hoort niet bij de gevonden handycam)
als iemand deze spullen mist kunnen ze worden afgehaald bij
M.Terpstra, Hellingweg 26 (graag eerst even beilen 020
4033030) Tevens doen we een oproep om de groene muntjes
die bij binnenkomstwerden uitgedeeld weer in te leveren, geef
ze mee aan uw kind of kleinkind als deze naar de gymles gaat
of lever ze In bij Barbara.

VERLOREN

Bruine (CK) zonnenbril. De brii is op mijn sterkte! Vanaf het
VUURWERK(feestweek) richting kermis, Nieuwiand, tunnel,
Zuldeinde, Wagengouw naar de West weer.
Als u hem gevonden heeft, graag even beilen naar 403 3374.

Mijn dank is groot, Margreet Hagen-Smit

LOGOPEDIE
Met ingang van 1 augustus 2007 ben ik met de logopedieprak-
tljk in Broek in Waterland, llpendam en op Marken gestopt.
Dit besluit heb ik genomen nu ik mij voor onbepaalde tijd als
waarnemer heb verbonden aan een logopediepraktijk in Am
sterdam. In deze praktijkzal ik mij vooral toeleggen op proble-
men in de ontwikkeling van spraak en taal bij leerlingen die
Nederlands als tweede taal leren.
Gelukkig heb ik een vervangster kunnen vinden die na de zo-
mervakantie de dependence op Marken van mij overneemt en
daar ook de mogelijkheid heeft patienten uit Broek in behande-
ling te nemen, zolang de vacature in Broek niet is opgevuld.
Mijn vervangster is Margreet van der Kleij, logopediste, Witte
Werf 11, 1156 CS Marken, tel. 06 41775576, e-mail:
margreet@logopediepraktijk-geuzenveld-slotermeer.nl
Met dit besluit komt er na 30 jaar een einde aan mijn praktijk in
Broek, die sinds 1980 op het Kerkplein gevestigd was. De de-
pendance op Marken bestaat dit najaar 20 jaar.
Marlies van Maanen

STICHTING 6 MINUTEN WATERLAND
De stichting is inmiddels opgericht op 18 julijl. Het doel van de
stichting is het mogelijk te maken van levensreddende hande-
lingen tot de ambulance er is.
300 mensen krijgen per week een "hartstilstand". Eerste hulp
en starten van een reanimatie binnen 6 minuten is van le-
vensbelang! Hierbij Is een AED( automatische externe defibril-
lator) noodzakelijk.
De stichting stelt zich als taak o.a. om het geld voor deze ap-
paraten bijeen te krijgen. Een ambulance heeft 15 minuten de
tijd om na de melding ter plaatsen zijn. Hopelijk begrijpt u nu
waarom wij het zo noodzakelijk vinden dat deze apparaten er
komen en dat er mensen in getraind zijn om direct na een 112
melding te kunnen reageren.
Heeft u nog vragen e-mail: 6minutenwaterland@qmail.com
Donaties kunt u storten op Rabobank 1347.75.805
Op 11 augustus stonden we op de Broekermarkt. We lieten
daar o.a. zien hoe een AEDwerkt. De vraag die we u toen
stelden was: Hoe veel ambulances zijn eroverdag en in de
avond In onze Regio? Antwoord: overdag Amsterdam 44.
Zaanstreek/Waterland 7 = 51. Nachts Amsterdam 5 en in
ZaanstreekAA/aterland 3 = 8

EEN BAAN

Financial Force heeft per direct een vaste baan voor een As-
sistent Controller In Amsterdam.
Mijn opdrachtgever is actief met exploitatle, advisering en di-
enstverlening op het gebied van sport, recreatie en welzijn.
Je zoekt een gezeilige werksfeer in een klein team en een in-
formele cultuur? Dan is ditje kans. Flexibele tijden en goed sa
lads. Je helpt bij het opstellen van jaarrekeningen en maakt
rapportages. Heb je SPD/HBO kennis en/of boekhouderva-
ring? Bel Gees van Olffen 06-54326944. www.flnfor.nl

BROEKERHAVEN ACTIVITEITEN
EIke maandag koersbal: aanvang 9.30 uur en 14.00 uur en op
woensdag van 10.00 -12.00 uur
Het Broekerhavenkoor zingt weer vanaf woensdag 3 okto-
ber van 15.00 -16.15 uur.
Biljarten op maandag en woensdag: aanvang 14.00 uur
Op woensdag- en donderdagmorgen biljarten voor dames.
Op donderdag open huis van 10.00 - 12.00 uur.
EIke vrijdagmorgen meer bewegen voor ouderen van 10.00 -
10.45 uur

Samen eten op donderdag 27 September aanvang 16.30 uur.
Kosten: € 7,—. Aanmelden bij Goby Slagt, tel. 403 3013.
Voor de vrijdagmiddagactlvitelten kunt u de agenda van de
B.G. raadplegen, aanvang 14.00 uur.
Voor de koffie etc. wordteen kleine vergoeding gevraagd.



UITNODIGING

Expositte en wijnproeverij
Wees van harte welkom op zondag 2 September tussen 12.00
en 17.00 uur. Nieuwe schilderijenevan Erik Rensen en Spaan-
se wijn, champagne (cava) en tapas te zien, te preoven en evt.
te bestellen. Roomeinde 13, Broek in Waterland.
info@rensen-art.com

WEBSITES

De Broeker Gemeenschap digitaal:
www.debroekeraemeenschaD.nl

De Dorpsraad: www.dorDsraadbroekinwaterland.nl.

Vereniging Cud Broek in Waterland
http://www.oudbroek.nl

e-mailadres: info@oudbroek.nl

BIbllotheek Broek in Waterland

www.bibliotheekwaterland.nl/broekinwaterland
e-mail: broekinwaterland@bibliotheekwaterland.nl

De Hervormde Kerk van Broek in Waterland

www.kerkbroekinwaterland.nl

Volgermeerpolder ontwikkellngen volgen: Bezoek de
website van de Mllieudienst van A'dam.

www.milleudjenst.Amsterdam.nl/bodem/VolaermeerDoide

Gemeente Waterland www.waterland.nl

WEBSITE BROEKER GEMEENSCHAP
Heeft u nieuws of wilt u anderen gewoon iets laten weten, laat
dan een boodschap achter in het Gastenboek van "De Broe-
kergemeenschap". www.debroekeraemeenschaD.nl

AREOPAGUS

Lutherse kerk, Zuideinde 39, Monnickendam,
De toegang is vrij, aan de deur staat de areopagus-bus voor
een bijdrage. Een beetje avond kost ons aan huur, verwar-

ming, koffie en publiciteit 100 euro.
Voor meer Informatie www.areopaQus.nl

KUNST KIJKEN MONNICKENDAM
Zaterdag 15 en zondag 16 September

architectuur centraa! in de oude kerk
organisatie: Kunst Kijken Monnickendam

Eens in de twee jaar staat Monnickendam tijdens een weekend
in het teken van de kunst. Het is de zevende keer dat de werk-
groep een route organiseert; van de toren van de Grote Kerk,
via de Speeltoren naar het einde van het Noordeinde of an-
dersom. Tussen 11.00 en 17.00 uur kun ]e op 23 locaties vrij
naar binnen lopen voor de architectuur of de kunst die er te
bekijken valt. De folder is verkrijgbaar in de toren van de Grote
Kerk. De kunstenaars:

Wout Berger, fotografie, PietBlom, Start reizende tentoonstel-
ling, ArdiBrouwer, pastels en lithografie, Caroline Broersen,
wandobjecten, Elsbeth Doorenbosch, fotografie, Jos van El-
donk, architect, Schetsches of Frank Gehry, documentaire,
Marie Goeminne, performance
F^^ois HOrters, mixed media, Christine Jetten, keramische
beefden, OlafKlijn, architectuur/landschapsfotografie, Dora
Kwadijk, beelden/objecten, Jadranka Njegovan, tekenin-
gen/lithografie, Marijke Oosterman, beeldhouwen, Hantzen
Ploeger, installatie, tekeningen en fotografie, Uli Rapp, vorm-
geefster, Fred Ros, schilderijen, Chris Slutter, interieur pro-
ductvormgever, Julian van Spankeren, tekeningen, Nienke Sy~
brandy, productvormgeving, Jan Tervoori, interieurarchitect,
herald Vlugt, beeldhouwen-collage-grafiek, Isis Vrasdonk, vl-
deo/installatie/tekeningen, Frank Zljistra, houtbewer-
king/digitaal.
Meer Informatie op: www.kunstkijkenmonnickendam.nl

ALTIJD OP PATROUILLE

Woensdag 12 September 20.00 uur
Kees Klijn: 60 jaar na de politionele acties

In deze dagen worden de doden van de acties in Indie bij het
monument in Roermond herdacht. 150.000 (I) militairen gingen
de^st herstellen in de opstandige kolonie. Slecht voorbereid
kv. .len ze in onmogelijke situaties terecht. Wat is een gueril
la? Wat wlllen die ploppers? Oorlogsmisdaden door "onze jon-
gens? Na afloop terug in Nederland dat er niets van begreep
en er weinig mee te maken wilde hebben. Zo glorievol was het
niet. Indonesia werd zelfstandig. Een aantal veteranen voert
een nieuwe oorlog: tegen de nachtmerries, de angsten, de ver-
vreemding. Veel aandacht of begrip was er niet.
Kees Klein kwam via een knokploeg in de oorlog op de offi-
ciersopleiding in Sandhurst (Engeland) en kwam als oorlogs-
vrijwilliger (pelotonscommandant bij het 4® bataljon Prinses Ire
ne) terecht in Nederiands-lndie. Tijdens de politionele acties
werd zijn strijdterrein Java. Daar maakte hij kennis met de
gruwelijkheden van de guerilla. Over en wear. In 1949 raakt hij
gewond en in 1950 volgt de repatrl6ring naar Nederland. Daar
valt het tegen. Hij kan er niet meer aarden en gaat terug naar
Engeland. Tenslotte keert hij weer naar Nederland, wordt le-
raar en schrijft in 1997 zijn herinneringen uit de jaren 1943 -
1950.

Op deze avond verteit Kees Klijn over zijn belevenissen in Ne-
derlands-lndie. Maar ook gaat het over het verschijnsel 'vete-
raan', waar Nederland er steeds meer van krijgt. En over de zin
van interventies in verre landen. Historisch en politiek geinte-
resseerden mogen dit niet missen.

CUD PAPIER OUDERENSOOS

hoe halen zij op?
Het dorp is verdeeld in 2 delen: NOORDZIJDE, dit is de oude
kern + de Woudweeren; ZUIDZIJDE: dit is de andere kant, incl.
de Wagengouw. Er wordt om en om oud papier opgehaaid,
dus 66n keer in de 14 dagen. Wanneerze bij u komen? Kljk In
de agenda van dit blad.
De mannen beginnen al om 8.30 uur, dus zet uwpapierop tijd
buiten anders blijft het staan en bent u genoodzaakt het weer
binnen te halen. De Soos bedankt u heel hartelijk voor uw oud
papier gaven.

BURGERLIJKE STAND
Wilt u geboorte - huwelijk of overlljden in de Burgerlijke Stand
van de Broeker Gemeenschap vermeld zien: een berichtje
naar Buitenweeren 17, 1151 BE tel. 403 1201.
KLOKLUIDEN bij een geboorte:
Neemt u contact op met Gees Oud, tel. 403 1235, b.g.g. Jeppe
van Rijssel, tel. 403 1314.

BOEKEN
Uwboekenkast veel te vol? U kunt ten alien tijde uw boeken
{geen studieboeken) kwijtop Laan 4. Ten bate van het restau-
ratie- en onderhoudsfonds van de Broeker kerk worden ze in
de kerk verkocht. Info: 403 1494.


