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In memoriam: Atsie Drijver (1943 – 2017) 
 
‘Gewoon Ats’, zo stond Atsie Drijver bekend in Broek in Water-
land. Deze nuchtere aanduiding paste prima bij de vrouw die 
zich, wars van uiterlijk vertoon, vele jaren lang belangeloos in-
zette voor het dorp. Op de fiets door het dorp op weg naar 
weer een afspraak. Elke Broeker ziet haar zo voor zich. Tege-
lijkertijd deed de term ‘gewoon’ haar geen recht, want als de 
spil waar de sociaal –culturele activiteiten om draaiden was ze 
van grote betekenis voor de Broeker samenleving. Werkwoor-
den in de verleden tijd, want op 28 januari is Atsie overleden, 
na een kort, hevig ziekbed. 
 
Een overzicht van de werkzaamheden van Atsie leest als een 
uitgebreid CV. Niet alleen van haarzelf, maar ook van de za-
ken die het dorp bezighielden de afgelopen 50 jaar. Voor alle 
werkzaamheden gold dat Atsie ‘er voor ging’. Als ze zich er-
gens aan verbond, als bestuurder of als ‘gewone’ vrijwilliger, 
dan deed ze dat serieus en vaak zeer langdurig, soms tiental-
len jaren lang. 
 
Op de enorme lijst activiteiten van Atsie zijn er een paar din-
gen die eruit springen. Van 1968 tot 2008 was Atsie een van 
de drijvende krachten achter de bibliotheek in Broek in Water-
land.  Eerst als vrijwilliger van de door Broeker inwoners ge-
leide gemeenschappelijke bibliotheek, later als betaalde kracht 
van Bibliotheek Waterland. Voor historische vereniging Oud 
Broek in Waterland heeft ze zich sinds 2008 ingezet voor on-
der andere het digitaliseren van de collectie. Andere zaken 
waar ze actief bij betrokken was zijn onder meer het restaura-
tiefonds van de hervormde kerk in Broek, het wijksteunpunt 
Draai 33, stichting het Broeker Huis, de onderlinge brandver-
zekering van het dorp (tegenwoordig OBM Verzekeringen) en 
Stichting Dienstverlening Ouderen Broek in Waterland, cul-
tuurstichting Areopagus en diverse andere verenigingen en 
organisaties. 
 
En niet te vergeten, de Broeker Gemeenschap, ons eigen, 
tweewekelijkse nieuwsblad met alle lokale evenementen, aan-
kondigingen, cursussen en andere nieuwtjes. Naast jaren be-
stuurswerk in de stichting verzorgde Atsie 38 jaar lang, vanaf 
1978, de berichten, de agenda en de opmaak. Ze was en 
bleef betrokken bij een aantal vaste dorpsevenementen, zoals 
de Sinterklaasintocht, de 5 mei-viering, Koninginnedag, de 
Broeker feestweek (jurylid, puzzeltocht en verrassingsele-
ment) en de kunstroute. 
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Vrijwilligerswerk vond Atsie belangrijk, ze zag het als ‘cement 
voor de samenleving’. Dat werk deed ze op haar eigen ma-
nier. Realistisch, praktisch en, naar eigen zeggen, soms mis-
schien iets te rationeel en te rechtlijnig. Verder was ze tamelijk 
nuchter over haar inzet voor het dorp, ‘Vrijwilligerswerk, je rolt 
er vanzelf in’ zei ze. Daar stond waardering van anderen te-
genover, want in 2000 werd Atsie benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. 
 
 
Naast alle activiteiten voor het dorp, had Atsie ook haar privé-
leven goed voor elkaar. Halverwege de oorlog als boeren-
dochter geboren in Herbayum, Friesland, ontmoette ze op een 
verlovingsfeestje in Leeuwarden een leuke jonge onderwijzer, 
genaamd Wim Drijver, met een aanstelling in Broek. Samen 
stichtten ze een bloeiend gezin met de kinderen Ingrid, Onno 
en Lars, en later genoten ze ook van de kleinkinderen Thy-
men, Merel, Lieke, Wietske, Sven en Toby. Actief, onderne-
mend en sportief waren ze, altijd. Velen van ons hebben Atsie 
en Wim met zwaarbeladen fietsen zien vertrekken naar be-
stemmingen in heel Europa, voor het laatst in de zomer van 
vorig jaar.  
 
Atsie is 73 jaar oud geworden en laat, behalve Wim, de kin-
deren en de kleinkinderen, vele mensen achter voor wie zij 
iets heeft betekend. Dat was heel veel. Broek in Waterland is 
haar dankbaar en zal haar missen. Atsie Drijver, gewoon Ats, 
zo gewoon was zij niet. 
 
 
De herdenkingsbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 3 fe-
bruari om 10.30 uur (10.00 uur kerk open) in de Broeker 
kerk. 
  
Om 13.00 uur zal er vanaf de kerk een haag worden ge-
vormd om Atsie uitgeleide te doen. 
  
De crematie vindt aansluitend plaats in besloten kring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AGENDA 
  2feb Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
  2feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  3feb DRAAI 33 Filmhuis 
  5feb Catharina Stichting: Sytse Buwalda 
  7feb Kerkplein: “We Do” in Broekerkerk: Lesbos 
  9feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
  9feb DRAAI 33 Wonen Plus: Warme Lunch 
  9feb DRAAI 33: Digicafé 
  9feb Kerkplein: Het oude testament: geweldig of  
          gewelddadig? 
16feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
16feb Kerkplein: Het oude testament: geweldig of  
          gewelddadig? 
22feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
23feb Filmavond De Bolder 20.00 uur 
25feb OUD PAPIER Havenrakkers 
28feb St.DOB Samen eten  
  
 
 

  
Gezellig samen zijn  

Iedere donderdagochtend vrije inloop vanaf 10.00 uur ge-
zellig koffiedrinken, lekker kletsen of bewegen of spelletjes 
doen en ook breien en haken voor een goed doel, behalve als 
er lunch is van Wonen Plus. 
 
 
De senioren recreatie vereniging De Draai organiseert in 
DRAAI 33 de volgende activiteiten:  
Elke maandag biljarten voor dames van 9.30-11.30 uur en bil-
jarten voor heren van 13.00 – 17.00 uur. 
Elke vrijdag biljarten heren van 13.00 - 17.00 uur 
Elke vrijdag van 13.30 - 16.00 uur een afwisselend program-
ma met sjoelen, kienen, rummikub en klaverjassen en koers-
ballen te vinden in de agenda van de Broeker Gemeenschap. 
Kom eens langs om de sfeer te proeven en mee te doen. 
De kosten voor van de vrijdagactiviteiten bedragen € 2,- p.p. 
en voor de Bingo betaalt u ook € 2,- 
 
 

Filmhuis Broek 
Iedere eerste vrijdagavond van de maand, met uitzondering 
van de zomermaanden juli en augustus wordt in DRAAI 33 
een film gedraaid door het Filmhuis Broek. Het streven is: een 
gevarieerd en interessant filmaanbod te doen. Het kunnen 
nieuwe films zijn, maar ook oude, kunstzinnige films. We staan 
open voor suggesties en tips.  
Start om 20.00 uur precies, de kosten zijn € 5,00, incl. een 
drankje na afloop.  We vinden het gezellig om na te praten, 
maar er is geen bespreking van de vertoonde film. Er is plek 
voor een max. van 25 personen. Als je geïnteresseerd bent 
naar het aanbod van het Filmhuis meldt je dan aan op film-
huisbroek@gmail.com. 
Wij sturen je dan maandelijks een nieuwsbrief waarin je de 
gegevens vindt van de te vertonen film. Je kunt je via het 
email adres opgeven en je krijgt via de mail bericht of er plaats 
is. Wij hopen jullie te zien op één van de komende filmavon-
den. 

 
 

Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 
Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 
uur. 
Plaats: de Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland. Aanmel-
den en inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), 
b.g.g. 0622380982. De eerstvolgende is 2 februari.  
Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Catharina Stichting 
Sytse Buwalda - “Terug in Waterland” 

 Alt-zanger Sytse Buwalda keert terug naar zijn geboortedorp 
Zuiderwoude. Hij zingt voor ons ‘Die Winterreise’ van Franz 
Schubert. Dit werk bestaat uit 24 liederen en met een korte 
pauze duurt het programma tot 17.15, dus iets langer dan u 
van ons bent gewend. Al meer dan vijfentwintig jaar is Sytse 
wereldwijd een gevraagd solist en heeft hij het genoegen om 
op bijzondere podia met diverse muzikale grootheden te mo-
gen werken. Wij zijn trots hem in Zuiderwoude te mogen pre-
senteren. Zondag 5 februari 2017, 16.00 uur. 
Aanmelden: jeanneklein@planet.nl 
 

 
‘WeDo’  in Broekerkerk 

Vier vrouwen (samen ‘We Do’) reisden eind 2015 af naar 
Griekenland, naar het eiland Lesbos, geraakt door de berich-
ten en beelden van de vele vluchtelingen die daar arriveerden. 
Hun doel: helpen bij de opvang. Later herhaalden zij hun on-
derneming. Wat troffen ze aan? Wie kwamen ze tegen? Hoe 
bereidden ze zich voor? Wat maakten ze met hun aanwezig-
heid voor verschil? Had het zin?  Waar ging het ingezamelde 
geld heen? En hoe staan ze er, anno 2017, in?   
Dinsdagavond 7 februari. Inloop, koffie en thee vanaf 20.00 
uur.  
Inleiding en gesprek: 20.30-22.00 uur. Broekerkerk, Kerkplein 
13, Broek in Waterland. Toegang gratis, er staat een collecte-
bus bij de uitgang.  
 
 

Het oude testament: geweldig of gewelddadig? 
Het Oude Testament heeft een slechte naam. Lees ‘Bloed-
boek’ van Dimitri Verhulst of de boeken van Maarten ‘t Hart. 
Laatst betitelde Maarten van Rossum op televisie het Oude 
Testament als achterlijk. Het zijn vooral de verhalen over de 
uitroeiing van hele bevolkingsgroepen, en dat op bevel van Is-
raëls God, die reacties als deze oproepen. Ook onder christe-
nen is het Oude Testament omstreden. Menigeen zegt er niks 
mee te kunnen. Alleen het Nieuwe Testament heeft voor hen 
gezag. Tijd voor een paar stevige vragen, zou je zeggen. En 
wat diepgaander bezinning dan het niveau van de borrelpraat.  
Martien Pettinga, qua professie met de Bijbel zeer goed op de 
hoogte, gaat in twee etappes op de zaak in en kiest partij. 
Donderdag 9 en 16 februari. Lutherse Kerk, Zuideinde 39/41, 
Monnickendam. Koffie en thee vanaf 20.00 uur. Inleiding en 
gesprek: 20.30-22.00 uur. Toegang gratis, er staat een collec-
tebus bij de uitgang. 

 
 

Broeker Bridge Club  
De BBC organiseert op zondag 19 februari 2017 de Voor-
jaarsdrive. De kosten bedragen € 10,-- per paar en worden 
aan de zaal betaald. Er zijn (veel) prijzen voor diverse win-
naars.  
Hoofdprijs: dinerbonnen ter waarde van € 80,00. Locatie: Het 
Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek. Aanvang: 13.30 uur. Zaal 
opent om 12.30 uur.  
Opgave bij voorkeur per email: broekbridge@hotmail.com.                                       
Geen email? Dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Leo van 
der Voort (020-4033368). Vol = vol en aan de zaal is er geen 
gelegenheid meer om u in te schrijven. Na de drive kunt u in 
Het Broeker Huis heerlijk eten. Keuken open vanaf 18.00 uur. 
Wel vooraf reserveren: 020 403 1314. Uitslagen worden ver-
meld op: www.broekbridge.nl 
 
 

Nieuw bij Sparta! Springuur voor jongeren 
Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en vind je het leuk om salto’s, 
overslagen en flikflakken te springen of dit te leren? Dan is dit 
iets voor jou! Bij Sparta kun je elke donderdag van 19:00 uur 
tot 20:00 uur springen tijdens ons springuur. We springen op 
de grote trampoline, tumbling, mini trampoline en binnenkort 
ook met de nieuwe salto gordel. Kom op donderdag kijken, 
draag makkelijke kleding en doe mee met een proefles. Je 
hoeft geen ervaring te hebben met trampoline springen.  
Waar: gymzaal Havenrakkers. Voor meer info: Greet van der 
Graaf 020-4033223 
 
 
 
 


