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AGENDA 

t/m 4 okt Broeker Kerk tentoonstelling werk van Piet Kok 
t/m 27sep 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 
26sep OUD PAPIER Havenrakkers 
27sep IJsclub: wandeltocht 
28sep ASANEO: Accordeonleerlingen geven een uitvoering 
29sep 6 minuten Waterland: BLS/AED (leren reanimeren) 
  1okt OUD PAPIER Soos: Zuid 
  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 
  4okt Zuiderwouder kerk en Dorpshuis Muziek uit alle windstreken 
  6okt Bridgecursus begint 
  7okt Dorpshuis Zuiderwoude: de Roomtuintjes documentaire 
  8okt OUD PAPIER Soos: Noord  
  8okt DRAAI 33: Wonen Plus: Warme lunch 
  8okt DRAAI 33: Lezing Enneagram & onbewuste drijfveren 
 9okt SRV De Draai: Sjoelen 
11okt Renssen Boek Borrel in Het Broeker Huis 
12okt Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
10okt Broeker kerk Tweedehands kinderkleding per kilo te koop 
15okt OUD PAPIER Soos: Zuid 
16okt SRV De Draai: Kienen 
18okt kerk Zuiderwoude Koffieconcert Kodály Koor (Japanse muziek) 
22okt OUD PAPIER Soos: Noord 
 6nov Broeker Kerk Jongenskoor Dzvinochok uit Oekraïne 
 

RECTIFICATIE 
OUD PAPIER SOOS 

Het is Geen Einde van een Instituut, 
we blijven ELKE WEEK Oud Papier ophalen. 

Niet zoals gemeld in de vorige Broeker Gemeenschap het hele dorp op 
één dag, maar weer als vanouds tussen half negen en half één om en 
om in Noord en Zuid. (24 september nog het hele dorp) 
Het oude schema wordt weer opgepakt vanaf 1 oktober: Zuid en 
8 oktober: Noord. Zie agenda Broeker Gemeenschap. 

De oud papier ophalers. 
 

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 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tentoonstelling van schilderijen van kinderen. 
“Van prehistorie en grote kunstenaars” 

Zesentwintig kinderen van de Kinderschilderschool in Broek in 
Waterland  exposeren met twee van hun mooiste schilderijen in de kerk 
van Zuiderwoude. 
Marianne Molière, werkte zo'n twintig jaar als psychotherapeute. 

Daarnaast heeft zij altijd geschilderd. Ze volgde o.a. lessen bij Michiel 
D'hond op atelier Het Molenpad in Amsterdam. In 2009 startte ze de 
schilderschool  De Kleine Schilders.  
www.kleineschilders.wix.com/kleineschilders  
Marianne Molière: “De allergrootste kunst is de kinderen techniek te 
leren zonder dat hun jeugdige spontaniteit verloren gaat en zo dat het 
dromerige fantasierijke karakter in het werk bewaard blijft!”   
Goed doel: 

Elk kind stelt één schilderij á 25 euro beschikbaar voor verkoop.   
De opbrengst is bestemd voor de stichting Het vergeten kind. 

Ook een gift zonder meer is natuurlijk zeer welkom.  
www.hetvergetenkind.nl  twitter.com/hetvergetenkind 
facebook.com/hetvergetenkind  
Openingstijden Zuiderwouder Kerk: 

zat/zondag 19/20+26/27 sept. en 3 okt. 12:00 tot 15:00 u. 
 

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND 
Expositie in de Broeker Kerk t/m 4 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.  

 
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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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. 

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 

Meldt 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 

 
IJSCLUB WANDELTOCHT 

De IJsclub Broek in Waterland organiseert een wandeltocht op zondag 
27 september. Start 13.00 uur Parkeerterrein, Nieuwland in Broek in 

Waterland. U kunt zich inschrijven via www.ijsclubbroekinwaterland.nl 
of bij Margriet Buurs 020-403 1563. Gratis voor leden en niet leden 
betalen € 2,50. 
Het wordt weer een mooie tocht door prachtig Waterland. De tocht is 
ongeveer 10 km lang. Stevige wandelschoenen is wel aan te raden.  
Bij regenachtig weer kunt u op de website zien of de tocht door gaat. 
 

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. 
 

RENSSEN  BOEK  BORREL 
Op zondag 11 oktober zijn vrienden, buren en belangstellende 

Broekers van harte welkom tussen 16 en 18 uur in Het Broeker Huis. 
Daar vieren wij het verschijnen van het boek : RENSSEN 2009-2015. 
Een 324 pagina’s tellende hardcover uitgave met werk van kunstenaar 
Renssen, die woont en werkt op Roomeinde 10. Het boek is 
geschreven door kunsthistoricus Jaap Nijstad met prachtige foto’s van 
fotografe/dorpsgenote Nancy Jansen-Vermeiren. Het voorwoord is 
geschreven door Burgemeester Eberhard van der Laan. 
Rsvp is fijn via info@renssen-art.com of per sms, maar spontaan 
binnenlopen mag ook. Voorafgaand tussen 14 en 16 uur gelegenheid 
om huis & atelier te bezoeken.  
We zien uit naar jullie komst! Suzka & Erik Renssen 06-34261770/06-
17240937 
 

BIJLES ENGELS 

3
e
 jaars HBO student leraar Engels geeft bijles aan huis. 

Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, klas 1 t/m 3. 
Kosten €15,- per uur. 
Bel of mail naar: 0612729612 of matthijs.lok@hva.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 op donderdagochtend 17 september van 10.00 

uur tot 12.00 uur. Verdere info op die ochtend. 
 

ALLES AUF DEUTSCH 
Start cursus Duitse conversatie in Broek:  

22 september, 10.30 uur in DRAAI 33. 
Start cursus Duitse conversatie in Monnickendam:  

21 september, 11.00 uur in de Opstandingkerk. 
De thema's en niveaus verschillen. Het gaat over vakanties, werk, 
literatuur en diverse  sociaal/culturele aspecten. Je kunt in beide 
groepen een proefles nemen en zelf kijken welke opzet het beste bij je 
past. Individuele les is ook mogelijk.  
Contact : Gabi Both   simon.gabi4@kpnmail.nl of 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.  

 

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 

************ 
 

2 mooie grasparkieten 

Vanwege een allergie zoeken wij een nieuw huis voor onze 2 gezellige 
en vriendelijke grasparkieten. Het zijn twee mannetjes en wij hebben 
hen een aantal jaren geleden gekocht op de Klein Dieren Vereniging. 
Zijn zij iets voor u? Gratis met kooi.  
Informatie bij Marijn: maesen@ffact.nl of 06 509 601 26. 
 

CONCERT JONGENSKOOR DZINOCHOK 

Op vrijdagavond 6 november zal het jongenskoor Dzvinochok uit 
Oekraïne optreden in onze kerk in Broek in Waterland. Het is dit jaar de 
19e keer dat ze naar Nederland komen voor een concerttournee.  
Het koor heeft alleen inkomsten uit de concerten die in binnen- en 
buitenland worden gegeven. De inkomsten zijn hierdoor niet hoog. Een 
groep vrijwilligers probeert daarom zoveel mogelijk concerten in te 
plannen in Nederland en zo goedkoop mogelijke overnachtingen te 
organiseren. Het koor reist met een eigen bus en verblijft tijdens de 
tocht door Nederland vooral bij gastgezinnen. 
Overdag bezoekt het koor eerst een basisschool in Diemen en daarna 
zullen ze op weg gaan naar Broek.  
Voor de nacht van vrijdag op zaterdag ben ik op zoek naar ongeveer 
25 gastgezinnen die het leuk vinden om 2 jongens (of 
begeleiding/chauffeurs) te gast te hebben. De jongens zijn ingedeeld in 
tweetallen, waarvan er één Engels spreekt. Indien je kunt zorgen voor 
een slaapplaats voor die nacht, kun je reageren op: 
jaap.rekvelt@quicknet.nl Als je wel een slaapplek kunt bieden, maar 
overdag geen gelegenheid hebt opvang te bieden, hoor ik dat ook 
graag.  
Als je meer informatie wilt over het koor, zoals ervaringen uit andere 
gastgezinnen, kun je dat vinden op de Nederlandse website van het 
koor (http://dzvinochok.nl). 
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