
 
 
2 september 2015       no. 1623 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Inleveren kopij: voor zaterdag 11 september. Verschijnt op donderdag 1 x per 14 dagen. 

Redactie: Buitenweeren 17, 1151 BE, Broek in Waterland, tel. 020 403 1201 + redactie@debroekergemeenschap.nl                                               
www.debroekergemeenschap.nl  Bankrekening: 310713579 

 
AGENDA 

  3sep DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
  3sep DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  3sep Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  4sep SRV De Draai: Koersballen 
  4sep DRAAI 33:Filmhuis 
  7sep Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
10sep OUD PAPIER Soos: Zuid en Noord (in de middag) 
10sep DRAAI 33: Wonen Plus: Warme lunch 
10sep DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
11sep SRV De Draai: Sjoelen 
12sep Oud Broek: Rondleiding door het dorp voor Broekers 
12sep Kerk Zuiderwoude: Open Monumentendag 
13t/m27sep Kerk Zuiderwoude tentoonstelling: Kleine Schilders 
17sep DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes, breien 10.00 uur 

17sep DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
18sep SRV De Draai: Kienen 
21sep DRAAI 33: Alles auf Deutsch door Gabi Both 
22sep Samen eten in Het Broeker Huis 
22sep Vrouwen van Nu: Carla Westerbeek, vakantieperikelen 
24sep OUD PAPIER Soos: Zuid en Noord(’s middags) 
24sep DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes, breien 10.00 uur 
24sep DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
24sep 6 minuten Waterland: Herhalingscursus AED Burgers 
25sep SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
26sept OUD PAPIER Havenrakkers 
28sep ASANEO: Accordeonleerlingen geven een uitvoering 
29sep 6 minuten Waterland: BLS/AED (leren reanimeren) 
  1okt DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes, breien 10.00 uur 
  1okt DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  1okt Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  2okt SRV De Draai: Koersballen 
  2okt Filmhuis in DRAAI 33 
  6okt Bridgecursus begint 
  8okt OUD PAPIER Soos: Zuid en Noord (in de middag) 
  8okt DRAAI 33: Wonen Plus: Warme lunch 
  8okt DRAAI 33: Lezing Enneagram & onbewuste drijfveren 
12okt Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
10okt Broeker kerk Tweedehands kinderkleding per kilo te koop 
 

OUD PAPIER SOOS 
HET EINDE VAN EEN INSTITUUT ?? 

Al 30 jaar zamelen wij iedere donderdag oud papier in. Daar lijkt nu 

een einde aan te komen. Niet omdat onze vrijwilligers niet meer willen, 
maar omdat wij onze container niet meer kwijt kunnen. Er is nauwelijks 
plek voor één dag, laat staan permanent. We blijven, nu met hulp van 
onze Dorpsraad, nog even zoeken naar een vaste plek. Wel gaan wij 
het inzamelen veranderen. De container moet elke donderdag gebracht 
en gehaald worden. Dat is kostbaar. Daarom gaan wij met ingang van 
DONDERDAG 10 SEPTEMBER om de veertien dagen het hele dorp 
doen. In de ochtend Broek Zuid, in de middag Broek Noord. De 

volgende inzameldag wordt dan 24 september enz. Als we binnen zes 
weken geen permanente plek vinden, zullen we heroverwegen: 
stoppen of niet. Daar gaan we natuurlijk niet van uit. Het moet en zal 
lukken. 
Ouderensociëteit Broek in Waterland. Email: soosbroek@gmail.com 

 
Spreekuur EVEAN wijkverpleging 

Donderdag van 13.00 - 16.00 uur op afspraak. 
U kunt telefonisch een afspraak maken op tel.nr. 0299-394909 of stuur 
een mail aan: buurtteam@evean.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 10 september, de tweede donderdag 

van de maand, in DRAAI 33, om 12.00 uur. 
Iedereen is welkom!  De catering wordt verzorgd door Jesse Groente 
en Fruit. Voor €10,- p.p. (leden € 9,-) kunt u gezellig mee eten!. Dus 
wilt u  een keertje niet koken? Geef u dan op bij ons Servicepunt 0299-
650480. Staat u al op lijst en u bent verhinderd, dan dient u zich af te 

melden. 
 

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND 
Expositie in de Broeker Kerk t/m 3 oktober 

De oorlog brengt Piet Kok naar Broek in Waterland. 
In tekeningen legt hij zijn woonomgeving vast. 

Hij heeft niet zo heel erg lang in Broek in Waterland gewoond – van 
midden 1941 tot 1950. Piet Kok maakte in die periode heel veel 
tekeningen en ook wel schilderijen van zijn woonomgeving. Hij schreef 
er de bijzonderheden bij van de boerderij, de landweg of de mensen 
die hij als onderwerp had gekozen.  
Piet Kok werd in 1908 geboren in Hensbroek; vader heette Dirk, Ytje 
Koeman was zijn moeder. Hij ging naar de Teekenschool in 
Amsterdam, waar hij Grietje Klomp leerde kennen, met wie hij later 
trouwde. Aan de ambachtsschool in Amsterdam-Noord werd hij 
tekenleraar. 
Grietje en Piet woonden aan de Kamperfoelieweg in Noord, vlakbij de 
Fokkerfabrieken. Er vielen wel eens bommen op de Fokkerfabrieken, in 
1941 vertrok het gezin naar Broek in Waterland. De familie woonde 
eerst bij de gebroeders Edel aan De Erven 36, daarna in het 
voormalige weeshuis (nu Het Broeker Huis) aan het Leeteinde. 
De tekeningen liggen op de tafels bij het orgel en zijn gefotografeerd 
door Petra Steenkamer en gedrukt door Speed-o-print.  
Origineel ingelijst werk hangt links van de ingang van de kerk. 
Openingstijden: Zo. en ma. 13.00-16.00 uur; di. t/m za. 10.00 – 
16.00 uur.  

 
VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND 

organiseert zaterdag 12 september een rondleiding door het dorp. 
Start om 16.00 uur vanaf terras Adri & Elly Koot 

We nodigen hierbij met het grootste plezier een ieder uit, die 
belangstelling heeft om op zaterdag 12 september mee te lopen 
We vertrekken om 16.00 uur bij het gezellige terras van Adri en Elly 

Koot, bij de Zuiderbrug aan de Eilandweg in Broek Zuid. De rondleiding 
duurt ca. 1 ½ uur.  
Deelname is uiteraard gratis. Deelname even aanmelden bij Oud Broek 
oudbroek@kpnmail.nl  of tel. 06 53 923 773 Jan Maars. 

 
SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 

Dinsdag 22 september, de 4
e
 dinsdag van de maand is er weer 

samen eten voor senioren vanaf 55 jaar. Wat u kunt verwachten? Een 
drankje, een drie gangen menu (een dieet even doorgeven bij het 
aanmelden), een kopje koffie toe.  
Vriendelijk verzoek: Wilt u NIET VOOR KWART OVER VIJF 
komen? Er wordt tot die tijd door de Soos gebruik gemaakt van de 

zaal!!!! 
De kosten bedragen € 10,-- per persoon per keer. 
Gelukkig hebben we nog een paar plaatsen over, maar vol is vol.! 
Nieuwe deelnemers kunnen zich t/m 18 september opgeven bij Lies 

Dobber, tel.403 1513, l.dobber@planet.nl of Noordmeerweg 2, 1151 
CV, Broek in Waterland.  
Voor vervoer kunt u bellen met Tonny Spaan, tel. 403 3723. 

STAAT U AL OP LIJST EN U BENT VERHINDERD, DAN DIENT U 
ZICH AF TE MELDEN VOOR 18 SEPTEMBER 
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VROUWEN VAN NU 
Dinsdag 22 september om 20.00 uur 

Mevrouw Carla Westerbeek  geeft een lezing over vakantie perikelen 
van een eeneiige tweeling in de vijftig en zestiger jaren 

Hart van Katwoude, Hoogendijk 27 Katwoude 
 

6 MINUTEN WATERLAND 
Herhalingscursus AED Burgers. 

De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op donderdag 24 
september  om 20.00 uur in de brandweerkazerne te Broek in 
Waterland. 

De kosten bedragen € 20,00 
Aanmelden kan via de site:  www.6minutenwaterland.nl of  per mail: 
6minutenwaterland@gmail.com 

Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 0653185923 
 

Nieuwe BLS/AED cursus 
op 29 september 2015 in Broek in Waterland 

Meld u nu aan voor een reanimatiecursus bij de Stichting 

6minutenwaterland en volg elk jaar een herhalingsles. 
U leert hoe u: een hartstilstand herkent - het bewustzijn en de 
ademhaling van het slachtoffer controleert -moet reanimeren - de AED 
eruit ziet,hoe deze werkt en hoe u dit apparaat moet gebruiken. 
Waarom een reanimatiecursus volgen? 

Elke week worden er 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Het 
gebeurt thuis, op het werk of buiten op straat. Hulp bieden binnen de 
eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven 
redden. Tijdens de reanimatiecursus leert u hoe u moet handelen. 
De cursusavond BLS/AED vindt plaats op dinsdag 29 september om 
19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek in Waterland. 

De kosten bedragen € 40,00 
Aanmelden via de site:  www.6minutenwaterland.nl of  per mail: 
6minutenwaterland@gmail.com 

Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 0653185923 
 

BRIDGECURSUS VOOR BEGINNERS 
Bij voldoende belangstelling start dinsdag 6 oktober de cursus voor 

beginners volgens de methode Berry Westra. Veel praktijk ervaring, 
weinig theorie. De cursus kost € 90,-- inclusief boek 1. 
Aanvang 20.15 uur, einde 22.30 uur, adres laan 38. 
Informatie en opgave bij Titiana Husslage 06 3038 7677 of 
 titianahus@hotmail.com.  

 
KLEDINGBEURS t.b.v GOED DOEL 

Tweedehands Kinderkleding Beurs in BROEKER KERK op 
zaterdag 10 oktober van 10.00 uur tot 15.00 uur 

SLA UW SLAG: KLEDING WORDT VERKOCHT PER KILO! 

Viervoudig succes verzekerd:  
Oude en te kleine kinderkleding mag de deur uit:  de zolder is weer 
lekker opgeruimd! 

       Tweedehands kleding inkopen tegen een wel heel gunstige prijs! 
       Met de opbrengst helpt Kerk in Actie mensen in Cambodja! 
       De kleding die uiteindelijk niet verkocht wordt, gaat naar kindertehuizen 

in Roemenië! 
Opbrengst gaat naar het project “de cashewnotenboom” van Stichting 
Kerk in Actie. De oogst van cashewnoten vormt een bron van 
inkomsten voor de inheemse bevolking van Cambodja. Kerk in Actie 
helpt bij de aanplant en verbouw van cashewnoten bomen.  Kleding die 
uiteindelijk niet verkocht wordt en overblijft, gooien we natuurlijk niet 
weg. De Werkgroep Roemenië zal er zorg voor dragen dat ook deze 
kleding een goede bestemming krijgt. 
Kinderkleding ten behoeve van de beurs kunt u inleveren aan de 

Noordmeerweg 1 A (Broek Noord) of Molengouw 20 (Broek Zuid). Of 
op het schoolplein bij Naomi Hannink, Caroline de Gier of Tjitske 
Veurink. 

DE KUNSTCLUB 

De kunstlessen voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn weer 
begonnen! De lessen duren 2 uur en elke les wordt er een techniek, 
onderwerp of kunstenaar behandeld. Van houtskool tot fresco, van klei 
tot gips en mergel, van Arcimboldo tot Escher, van Michelangelo tot 
Kiefer en Keith Haring.  
De lessen zijn dinsdags van 15.15 tot 17.15 uur en zaterdags van 
10.30 tot 12.30 uur op de Buitenweeren 27 in Broek in Waterland. 

Kosten van de cursus inclusief materiaal en limonade:  - voor een 

abonnement van 10 lessen: € 130,- Het abonnement is 3 maanden 
geldig. Het is mogelijk om eerst een proefles te nemen. Abonnement 
voor 2e kind (dus boertje of zusje) is € 100,-. Losse inlooplessen  
€ 17,00 per les. Voor vragen en aanmeldingen stuur een e-mail naar 
duboisj@xs4all.nl of bel 020-6852688 of 06-26232490, meer 
informatie:  www.atelierjudithdubois.nl 
 

NIEUWE TAAL LEREN 

Heb je in de vakantie ook zo'n zin gekregen om een nieuwe taal te 
leren of je talen op te frissen? Meld je dan snel aan bij Taleninstituut 
Waterland voor de leukste lessen Spaans, Frans, Engels en Italiaans. 
In september gaan de cursussen weer van start, en privé-les is ook 
mogelijk. Italiaans wordt online gegeven. Kijk snel op 
www.taleninstituutwaterland.com of bel 06-12329694! 
 
 
 
 
 
 

 
Digicafé 

Het Digicafé is vanaf 3 september weer elke donderdagmiddag van 
14:00 uur tot 16:00 geopend en bent u welkom met uw laptop,  
smartfoon, of andere digi-apparaten  

koffiedrinken 
gezellig samen zijn – vrije inloop op donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrinken, lekker 
kletsen of bewegen of spelletjes doen, behalve als er lunch is van 
Wonen Plus. 

Nieuwe activiteit: Breien en Haken 

We willen één keer in de 14 dagen gaan Haken en Breien voor een 
goed doel. We gaan aan de gang voor STERRE. In een jaar tijd hopen 
we genoeg werkstukken gemaakt te hebben om  ze in 2016 op  
de  Broekermarkt te verkopen en de opbrengst is voor STERRE. 
De kosten bedragen € 1,00 euro per keer, daar maken we een potje 
van om materialen van te kopen. De koffie kost € 0,50. 
Lijkt het U leuk om hieraan mee te werken U bent van harte welkom . 
Voor de eerste keer graag Breinaalden of Haaknaald en een bolletje 
Wol of Katoen meenemen. 
We starten hiermee in tegenstelling tot eerdere berichten op 
donderdagochtend 17 september van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Verdere info op die ochtend. 
 

ALLES AUF DEUTSCH 

Afgelopen jaar hebben we met veel elan de Duitse taal weer op het 
menu gezet, volgens de landelijke pers een onderwerp in de 
belangstelling. Duits praten lijkt weer `hip` te worden. Er zijn intussen 
zelfs twee groepen aan de slag, eentje in Monnickendam en de andere 
in Broek in Waterland. 
Het thema en ook de aanpak in de cursus passen we aan de wensen 
en capaciteiten van de cursisten aan. Voorop staat het praten in de 
groep, in een ontspannen sfeer. Bij voldoende belangstelling 
organiseren we een cursus in de avonduren, individuele les is ook 
mogelijk.  Start:  21 september.      Contact: Gabi Both 

(simon.gabi4@kpnmail.nl)  of mobiel 06 363 487 93 
 

 ENNEAGRAM 
Lezing 'Enneagram & onbewuste drijfveren' op donderdag 8 
oktober 2015. Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat 

uitgaat van 9 menstypes. Je Enneatype is als het ware de ‘bril’ 
waarmee je naar de werkelijkheid kijkt. Hoe wonderlijk het ook klinkt, 
ieder mens heeft 1 preferente bril. Word je je bewust van deze brillen 
dan opent zich een nieuwe wereld, waarin je gedragingen van jezelf en 
anderen gaat herkennen en begrijpen. Aanvang : 19.30 uur 
(koffie/thee vanaf 19.00), einde rond 22.30 uur. Locatie: DRAAI 33, 
1151 CD Broek in Waterland. Kosten : € 20,- (ter plekke contant te 

voldoen).  
Deelname d.m.v. een email naar: wendeline@de-bouter.nl.  

 
FILMHUIS BROEK,  groot succes! 

Maandelijks is er een mailing met al het nieuws over het filmhuis en de 
films, die gedraaid worden. Mocht je nieuwsgierig zijn: 
Stuur een mail naar filmhuisbroek@gmail.com en geef aan dat je op de 
mailinglijst wilt staan. Elke maand kan je opnieuw besluiten of je je 
opgeeft voor de film, die in de nieuwsbrief kort besproken wordt. 
Vrijdagavond 4 september starten we weer. Tijd: 20.00 

Data in 2015 zijn 2 oktober, 6 november en 4 december 
************ 

FANFARECORPS ZUIDERWOUDE 

Namens het Fanfarecorps Zuiderwoude willen wij iedereen die op de 
Broeker markt lootjes bij ons heeft gekocht, heel hartelijk bedanken. 
De naam van de beer was THOMAS, helaas is deze niet geraden. 
We hebben een willekeurig ingevuld briefje getrokken uit de bus en de 
gelukkige winnaar is geworden; Maud Haeck. 
Heel veel knuffel plezier met de beer. 

 
KWIJTGERAAKT 

Wie heeft op de Broekermarkt 15 augustus de vaas met hortensia's 

van de Broekelicious Kraam meegenomen? Wij zouden graag deze 
vaas terug willen hebben. Zou u contact willen opnemen met Petra 
Pilkes 06 23943067... 
Op woensdag 22 juli tussen half 6 en half elf ‘s avonds  is mijn 
grijze gazelle damessportfiets, met handremmen en 21 

versnellingen, verdwenen uit de fietsentandplaats bij het tunneltje aan 
de kant van de ophaalbrug. Er is een beloning voor de vinder. Er kan 
gebeld worden naar 0630531144. 

 
ASANEO 

Voorspeelavondje 28 september 
Op maandag 28 september aanvang 19:30 uur spelen de 

accordeonleerlingen en accordeongroepen een gevarieerd programma 
voor. De toegang is gratis! 
Bij voldoende belangstelling organiseert ASANEO in september de 
cursus “Noten Leren Lezen” weer. 

Informatie: M.v.Vloten per e-mail (info@asaneo.nl) of telefoon 036-
5343603 of www.asaneo.nl 

 

 
 
 
 

http://www.6minutenwaterland.nl/
mailto:6minutenwaterland@gmail.com
http://www.6minutenwaterland.nl/
mailto:6minutenwaterland@gmail.com
mailto:titianahus@hotmail.com
http://www.taleninstituutwaterland.com/
mailto:simon.gabi4@kpnmail.nl
mailto:wendeline@de-bouter.nl
mailto:filmhuisbroek@gmail.com
mailto:info@asaneo.nl
http://www.asaneo.nl/

