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 t/m27sep Expositie in de Broeker: tekeningen Peter Spier 
 t/m 28sep Atelier Elly Koot: Expositie 
 4sep Spiritueel café in DRAAI 33 
 4sep Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 5sep SRV De Draai: Geen activiteiten 
 7sep 30 van Amsterdam Noord door Broek en Zuiderwoude 
11sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
11sep DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
11sep DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
12sep SRV De Draai: Sjoelen 
18sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
18sep DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
18sep DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
18sep DRAAI 33: Wonen+ Warme lunch 

19sep SRV De Draai: Kienen 
20/21sep Broeker kerk verkoop boek “Dirk en Janny” 
23sept Samen eten in Het Broeker Huis 
23sep Vrouwen van Nu: Hoe wordt ik een leuk oud mens. 
25sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
25sep DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
25sep DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
26sep SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
27sep OUD PAPIER Havenrakkers 
28sep Boerderijfeest op Venster op Waterland 
  2okt OUD PAPIER Soos: Zuizijde 
  2okt DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
  2okt DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
  2okt Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  6okt Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
  9okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
  9okt DRAAI 33: Wonen+ Warme lunch 
  9okt DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
16okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
16okt DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
16okt DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
23okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
23okt DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
23okt DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
30okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
 

JURIDISCH ADVIES BUREAU Broek in Waterland. 

Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 uur. 
Plaats: de Kosterij, Leeteinde  2 Broek in Waterland.  

Aanmelden en inlichtingen 020-6625918 (secr. Dorpsraad), b.g.g. 
0622380982. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

BUURTZORG in WATERLAND 

Vandaag bellen, vandaag zorg! 
Tel: 06-10570470 email: monnickendam@buurtzorgnederland.com 
 

SPREEKUUR EVEAN WIJKVERPLEGING 
houdt iedere donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur SPREEKUUR in 

DRAAI 33, 1151 CD Broek in Waterland 
 

BEDANKT 

Iedereen die betrokken is geweest bij mijn reanimatie willen wij enorm 
bedanken. Ook bedankt voor de vele belangstelling tijdens  
mijn verblijf in het ziekenhuis, en rond mijn thuiskomst. Het komt 
allemaal weer goed.      Letty en Dick Broeder 

 
 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITIE in de BROEKER KERK 
Peter Spier t/m 27 september. 

De vereniging Oud Broek in Waterland exposeert wederom de door 
Peter Spier aan haar geschonken tekeningen uit zijn Broeker periode. 
De meeste tekeningen heeft u nog niet eerder gezien. 
Het gezin van Jo Spier woonde in de jaren veertig van de vorige eeuw 
aan De Erven. Peter begon na de oorlog met tekenen en ging naar de 
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Het 
tentoongestelde werk is gemaakt tussen 1945 en 1950 en verbeeldt 
Broek en directe omgeving.  
De kerk is open op zondag en maandag van 13.00 – 16.00 uur en op 
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 16.00 uur. 

Er kunnen ook weer kopieën van de tekeningen gekocht worden.  
Zie verder www.oudbroek.nl 

 
MUZIEK OP SCHOOT 

Voor kinderen van 1 tot 4 jaar samen met één van hun ouders. 
Maximaal 10 kinderen per groep. doorgang van de cursus vindt plaats 
bij minimaal 8 deelnemers. U ontvangt bericht vóór aanvang van de 
cursus. Op het inschrijfformulier kunt u bij opmerkingen de 
leeftijdsgroep van uw keuze aangeven, indien van toepassing. 
Muziek op Schoot Broek in Waterland voor peuters van 1 - 4 jaar 
locatie: wijksteunpunt Draai 33 te Broek in Waterland 
docente: Diana Veldkamp  Kosten: € 88,50 
donderdag: 10 lessen à 45 minuten.  

combigroep 1-2-3-jarigen: 9.15 – 10.00 uur.  
start: donderdag 4 september 2014 (blok 2 begint do. 27 nov, blok 3 

begint do. 5 mrt 2015) 
 

WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 18 september, i.v.m. de vakantieweek 

niet de tweede donderdag van de maand, maar de derde, in DRAAI 33, 
om 12.00 uur. De hierop volgende maaltijd wordt weer de 2

de
 

donderdag gehouden, te weten 9 oktober. 
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. 
 

SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 

Voortaan is Samen eten voor senioren vanaf 65 jaar in Het Broeker 
Huis i.p.v. de vierde donderdag in de maand verplaatst naar de 
VIERDE DINSDAG in de maand. De eerste keer is 23 september.  

Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven bij Lies Dobber, tel.403 
1513, l.dobber@planet.nl of Noordmeerweg 2, 1151 CV, Broek in 
Waterland. Opgeven kan tot 19 september.  VOL = VOL 

Wat u kunt verwachten? Een drankje, een drie gangen menu (een dieet 
even doorgeven bij het aanmelden), een kopje koffie toe. Zaal open 
vanaf 16.45 uur. De kosten bedragen € 10,-- p.p. per keer. 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 19 september. 

Voor vervoer kunt u contact opnemen met Tonny Spaan, tel. 403 3723. 
Staat u al op lijst en u bent verhinderd, dan bent u verplicht u af te 
melden.        We hopen u allen weer te ontmoeten. 

 
SPIRITUEEL CAFÉ 

Een avondje lekker voelen met haptonome Sjuul Adema! 

Sjuul Adema is een bekende haptonome, met een praktijk in 
Monnickendam. Donderdagavond 4 september 2014:  

Wees welkom in de DRAAI 33, inloop vanaf 19.30 uur, start Spiritueel 
Café 20.00 uur. Kosten: € 7,50 incl. gratis koffie, thee, koekjes. 
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VROUWEN VAN NU 
Hoe wordt ik een leuk oud mens 

Dinsdag 23 september, aanvang 20.00, in het Hart van Katwoude 

Hoogendijk 27 Katwoude  
Andrea Groen daagt u uit om nieuwe dingen te doen! Blijf nieuwsgierig 
en benieuwd naar wat je kinderen en kleinkinderen doen, waar de 
jeugd zich mee bezighoudt.  

 
ATELIER ELLY KOOT 

Expositie t/m 28 september 
Laatste expositie van het seizoen 2014 met Inka Doornkate, keramiek 
en sieraden en Frida Badoux met object trouves. 
Meer info: www.dubbel2.com, www.fridabadoux.com en 
www.atelierellykoot.nl. 
 

ONTSPANNEN HET SCHOOLJAAR IN 
Op zaterdagavond 13 september start er een proefcursus Yoga voor 

kinderen vanaf 10 jaar in Broek. De cursus bestaat uit drie lessen van 
een uur, de kosten bedragen € 25,-. Er is plek voor 6 kinderen. Meer 
informatie kun je vinden op www.worldatyourfeet.nl Je kunt me ook 
even bellen: 06-51616234. Angela de Rie 
 

FOTOBOEK DIRK EN JANNY 
20 en 21 september verkoop ik het fotoboek ‘Dirk en Janny’ in de kerk 

in Broek in Waterland tijdens de openingsuren.  
Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven. Wil je zeker zijn 
van dit fotoboek en heb je je nog niet ingeschreven via de 
voorinschrijving tijdens de kunstroute? Schrijf je dan nu in!  
Bij reservering betaal je de introductieprijs van € 25,00.  
Je hoeft pas te betalen als je het boek komt ophalen. 
Stuur een e-mail met je naam en hoeveel exemplaren je wilt 
reserveren naar mail@roostrommelen.nl 

 
CURSUS E.H.B.O. 

Hebt u ook gezellig meegedaan aan de feestweek, of aan een andere 
activiteit in het dorp? Misschien is het u opgevallen dat de EHBO daar 
steeds vaker aanwezig is. Voor ieders veiligheid. Maar soms ben jij de 
enige die aanwezig is als er iets gebeurt en dan is het geruststellend 
om te weten hoe je moet handelen. Daarom organiseert de EHBO 
vereniging Broek in Waterland een EHBO cursus voor beginners. We 
starten eind september 2014 in de brandweerkazerne Broek in 
Waterland. De lessen zijn op dinsdagavond eens in de veertien dagen 
van 20.00 uur tot 22.00 uur. De cursus omvat 14 lessen, examen, 
boeken en materiaal en kost € 195,-. Informatie en inschrijfformulieren 
bij  Tatia Englebert  Westweer 1 in Broek of telefonisch 020-4033530 of 
06-22051338 

 
STADSVERLICHTING  gaat stoppen in  BROEK 

Afgelopen anderhalf jaar hebben we in het kader van Stadsverlichting 
gemediteerd in ons dorp. De meditaties op de tweede zondagavond 
van de maand waren steeds opnieuw verrijkend.  Als organiserend 
groepje kijken we daar met voldoening op terug. Maar het is ook zo dat 
het animo teruggelopen is.  We denken dat o.a. het tijdstip op de 
zondagavond toch een terugkerende hobbel is. Dat tijdstip ligt vast 
omdat dan tegelijkertijd in vele huiskamers in Nederland wordt 
gemediteerd.  
Daarom gaan we stoppen met de meditaties in het kader van 
Stadsverlichting. 
Er lijkt  voldoende potentie te zijn in Broek in Waterland en omgeving 
om in groepsverband te mediteren. Misschien komt er van ons of van 
een ander een nieuw initiatief in die richting. Hierbij bedanken we alle 
deelnemers van de afgelopen anderhalf jaar. 
Het was zondermeer een goede ervaring om samen met jullie in onze 
huiskamer te  mediteren. Hierbij een groet van Ada de Vries, Lieske 
Jitta en Carina Wingen. 

 
BOEKJE WILLEM van BREE 

het oeuvre van de kunstenaar Willem van Bree (1930-1997). 

Een veelzijdig creatief mens die de vele mooie plekken in Broek in 
Waterland in alle jaargetijden wist vast te leggen op papier en doek. 
Hij is geboren in ’s-Heerenberg (Achterhoek), tekende als jonge jongen 
veel en hij leerde zichzelf diverse technieken. Eind jaren vijftig kwam hij 
door de liefde in Broek in Waterland wonen. Hij trouwde met Aaltje 
(Alie) van Ham en zij kregen twee kinderen Betty en Ruud. Ze 
woonden in een huisje op het Roomeinde. In Broek in Waterland werd 
hij getroffen door de mooie plekken  en de oude, vaak vervallen huizen 
die hij met veel liefde tekende en schilderde.  
Willem van Bree, Broek in Waterland - Getekend en geschilderd 

Tekst: Betty van Bree, Heleen Levano, Jaap Nieuwenhuis 
Te koop in de Broeker kerk voor  €19,50. 

 
FITNESS, M & B, PILATES 

Hele jaar door kan er getraind worden, maar wil je na de zomer 
beginnen kom langs op Nieuwland 21 voor een proefles. Kinderen 
vanaf 2de klas middelbare school. Lessen zowel overdag als ‘s avonds 
Rob de Baat Fysiotherapie, Manuele therapie, Sportrevalidatie en 
Fitness, Nieuwland 21  020-4033389  www.robdebaat.nl 

 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE PRINSES BEATRIX SPIERFONDS 
GAAT IN SEPTEMBER VAN START 

In actie tegen spierziekten 

7 t/m 13 september start de collecteweek van Het Prinses Beatrix 
Spierfonds. In deze week gaan er ruim 30.000 vrijwilligers op pad om 
geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. 
Het is de grootste jaarlijkse actie voor mensen met een spierziekte in 
Nederland. Kom ook in actie tegen spierziekten en geef aan de 
collectant bij u in de buurt. En mist u de collectant, geen probleem, 
SMS SPIER aan 4333 (eenmalig €1,50). 

Gezocht collectanten 

Wie o wie zou er willen collecteren voor Prinses Beatrix Spierfonds in 
de week van 7 tot 13 september. Er zijn nog vele straten in Broek waar 
wij geen collectant voor hebben. Graag aanmelden bij Jacinta Steur tel. 
020 4033202. 

 
FEESTWEEK 

Raad het gewicht van Klaarje + haar K’s 
Zowel Tjerk Doornenbal als Diana Wezenberg hebben het gewicht van 
Klaartje met haar K’s op de Broekermarkt goed geraden. 
Het gewicht was 23,5 kg. Het Edammerkaasje is naar jullie onderweg 
of inmiddels al overhandigd. Namens het hele Wereldkaasteam 
iedereen bedankt voor de fijne feestweek. 

 
DRAAI 33 – DIGICAFE 

Het Digicafé is weer open 
Heeft u op de donderdagmiddag de gelegenheid om te helpen of wilt u 
hulp in het gebruik, komt u dan naar DRAAI 33 in ons digicafé . U bent 
welkom vanaf 14:00 uur tot 16:00 uur.   

 
PILATES 

Heeft u wel eens last van uw rug, wordt u steeds stijver of wil u uw 
buikspieren versterken? Dan bent u bij Pilates aan het goede adres. Bij 
Pilates trainen we op een rustige manier (inspanning en ontspanning). 
De concentratie ligt op het 'power house'. Hiermee wordt bedoelt de 
buik- en rugspieren. Ook arm-, been- en bilspieren komen natuurlijk 
aan bod. Onze schouders, nek en hoofd proberen we daarbij bewust te 
ontspannen; die hebben in het dagelijks leven al genoeg te verduren. 
We krijgen een krachtiger, soepeler en leniger lichaam, dat veel minder 
last heeft van pijntjes omdat het goed onderhouden wordt. Bel voor 
informatie naar Carol, 0611395952 

 
TOTALE ´´WORKOUT´´. 

Zo belangrijk om te blijven bewegen. Ook bij veel rugklachten!! 
Vanaf september gaat de muziek weer aan en het hele lichaam moet 
weer aan het werk. Kom een keer meedoen  om te kijken of het iets 
voor jouw  benen, billen, buik enz. is. Je wordt er echt blij van.       Info. 
Corrie 403 3193 
Ma. 1 sept. 18.30 en woe. 3 sept. zijn de eerste lessen in de gymzaal 

bij de school. Kosten per 10 lessen € 80,--.  
 

DANSDANSDANSDANSDANSDANSDANSDANSDANS 

Het is weer mogelijk voor nieuwe ballerina's om zich in te schrijven 
voor ballet. Overigens zijn balletdansers ook van harte welkom. Het 
nieuwe seizoen start twee weken na de zomer. We beginnen nu al met 
de indeling. Is uw kind 4 jaar of ouder, dan is uw kind van harte 
welkom.  
Ook oudere kinderen tot 10 jaar kunnen zich inschrijven. 
Bel voor informatie naar juf Carol, 0611395952. 

 
MUZIEKNOTEN LEREN LEZEN ZONDER INSTRUMENT 

De accordeonclub ASANEO krijgt vaak de vraag of de club een cursus 
Noten Leren Lezen kan geven zonder dat je direct aan een instrument 
vastzit. 
ASANEO biedt de mogelijkheid aan om bij voldoende belangstelling 
deze cursus “Noten Leren Lezen” te volgen. Deze cursus is een goede 
oriëntering en opstapje om verder te komen met het volgen van 
instrumentale lessen. En dat hoeft niet bij ASANEO te zijn! 
Wat leer je? 

Het leren van muzieknoten is bij uitstek geschikt voor koorleden. Zowel 
voor de bassen/tenoren (F-sleutel) en alten/sopranen (G-sleutel). 
Natuurlijk ook geschikt als je ergens op een wachtlijst staat en je toch 
al het lezen van de muzieknoten eigen wilt maken. 
Tijdens de cursus van 10 lessen, is het Ritme een belangrijk onderdeel 
van de les. Een onderdeel van het solfège (gehoortraining) komt dan 
ook aan bod. In dit geval het uitvoeren van een ritme of natikken van 
een ritme. 
Informatie 

 De cursus “Noten leren lezen” wordt  gegeven op maandagavond in 
Broek in Waterland van 19:30 – 20:15 uur en op woensdagavond in 
Amsterdam-Noord van 20:45-21:30 uur. Tijdens de Open Huis 
avonden van 15 en 17 september kunnen de docenten persoonlijk 
nader ingaan op vragen over deze cursus en andere activiteiten. Ook 
per telefoon (036-5343603) of  e-mail (info@asaneo.nl) is de docent 
Piet Verzijde bereid alle vragen te beantwoorden.  De website van 
ASANEO (www.asaneo.nl) staat bol van informatie en activiteiten 
overzichten. 
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