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AGENDA 

13feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
13feb WonenPlus; Warme lunch 
13feb DRAAI 33 Digicafé 14.00 uur 
13feb St. 6 minuten Waterland, herhaling reanimatie cursus 
14feb SRV De Draai: Sjoelen 
16feb BBC Voorjaars Bridgedrive 
17feb Dorpsraad Jaarvergadering 
19feb St. 6 minuten Waterland, reanimatie cursus 
20feb DRAAI 33 Koffiedrinken, enz.10.00u en Digicafé 14.00u 
20feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
20feb St.DOB Samen eten in Het Broeker Huis 
20feb Waterland Workshop Collectief: Babs van Hasselt - Opruimen 
20feb Vrouwen van Nu: Jaarvergadering 
20feb Kerkplein: Boek van Carel Wat doe ik hier in Godsnaam 
21feb SRV De Draai: Kienen 
22feb OUD PAPIER Havenrakkers 
27feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
27feb DRAAI 33 Koffiedrinken, enz.10.00u en digicafé 14.00u 
27feb Kerkplein: Filmavond in de Bolder 
28feb SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
  3mrt Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
  3mrt Volksvergadering in Het Broeker Huis, politiek debat 
  5mrt Kerkplein: Aswoensdag 
  6 mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  6mrt DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
  6mrt Rechtsadviesbureau 
  7mrt SRV De Draai: Samen Koersbal 
  8mrt Broekerkerk: Inzameling voor de Voedselbank 
  8mrt Fanfarecorps Zuiderwoude: Solistenavond 
  9mrt Broekerkerk Oecumenische Dienst 
  9mrt Catharina Stichting: Koffieconcert Via Crucis van Frans Liszt 
  9mrt Stadsverlichting 
11mrt Kerkplein: School en levensbeschouwing 
12mrt Passage: Lichaamstaal is de taal die iedereen spreekt 
13mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
13mrt WonenPlus; Warme lunch 
13mrt DRAAI 33 Digicafé om 14.00 uur 
14mrt SRV De Draai: Sjoelen 
15mrt Burgercomité: Vrijwilligersdag Volgermeer 
20mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
20mrt DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
20mrt St.DOB Samen eten in Het Broeker Huis 
20mrt Waterland Workshop Collectief: Arlette van Scheppingen 
21mrt SRV De Draa:i Kienen 
27mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
27mrt DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
28mrt SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble  
29mrt OUDPAPIER Havenrakkers 
29mrt ROMMELMARKT in de Broekerkerk 

 

 
BIBLIOTHEEK KARMAC 

Openingstijden 
Woensdag 15.00 – 18.00 uur 
Zaterdag    13.00 – 15.00 uur 

Leeteinde 16, achterom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOORJAARS BRIDGEDRIVE 

Georganiseerd door de BBC op zondag 16 februari  . 

De kosten bedragen € 10,-- per paar en worden aan de zaal betaald. 
Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars. 
De locatie is Het Broeker Huis, Leeteinde 16 in Broek in Waterland. De 
zaal gaat  om 12.30 uur open. Het bridgen start om 13.30 uur.  
Opgave bij voorkeur per email: broekbridge@hotmail.com 
Geen email? Dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Hennie van 
Velzen (020-4031928) of bij Jaap Wortel (020-4031216). Vol is vol en 
aan de zaal is er geen gelegenheid meer om je in te schrijven. 
Uitslagen worden vermeld op: www.bedstede.nl/BBC.html 

 
 

6 MINUTEN WATERLAND 
Nieuwe BLS/ AED cursus op 19 februari  in Broek 

Meld u nu aan voor een reanimatiecursus bij de Stichting 6 
minutenwaterland 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 reanimatie cursus volgen? 
Elke week worden 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 een reanimatiecursus leert u hoe u moet handelen. 
De cursusavond BLS/AED vindt plaats op dinsdag 19 februari om 
19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek in Waterland.   

De kosten bedragen € 40,00. 
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via de site: 
www.6minutenwaterland.nl of per mail: 

6minutenwaterland@gmail.com 
Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 0653185923 

 
WATERLAND WORKSHOP COLLECTIEF 

Orde op zaken: een workshop over opruimen 
Donderdag 20 februari om 20.00 uur, DRAAI 33, Broek in Waterland. 

Inloop vanaf 19.30 uur. Kosten: € 10 
Bent u het zat om steeds te zoeken naar dingen, waarvan u weet dat 
ze ‘hier ergens’ moeten liggen? Heeft u het helemaal gehad met uw 
volgestouwde huis? Denkt u soms aan verhuizen naar een groter huis 
om al uw spullen kwijt te kunnen?  
Misschien hoeft u alleen maar wat ruimte te maken om uw spullen een 
eigen, vaste plek te geven zodat u nooit meer loopt te zoeken. 
In deze workshop ga ik in op de achterliggende oorzaken achter 
‘rommel’, kijk ik naar problemen bij het opruimen en geef ik tips 
waarmee u onmiddellijk aan de slag kunt. 
Babs van Hasselt, Professional Organizer, Website: 
www.vanhasseltorganizing.nl 

Mail voor vragen en aanmelden: babs@vanhasseltorganizing.nl 
 

KERKPLEIN 

BOEK VAN CAREL, ‘Wat doe ik hier in Godsnaam ?’ 
spreker: Martien Pettinga, plaats: Doopsgezinde Vermaning, 
Monnickendam, 20.00 uur op donderdag 20 februari 

Filmavond in de Bolder, o.l.v. Marijke Bresser,  20.00 uur  
op donderdag 27 februari 
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SAMEN ETEN in HET BROEKER HUIS 
Donderdag 20 februari, is er weer samen eten voor senioren vanaf 65 

jaar. 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. 
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 15 februari.  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m zondag 16 februari 

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 

 
INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK. 

In deze crisistijd heeft niet iedereen genoeg geld om van rond te 
komen. De een weet nog net de eindjes aan elkaar te knopen, de 
ander moet gebruik maken van  de voedselbank. Velen daarentegen 
hebben het goed en kunnen zich veel veroorloven.  

Wilt U meedoen om wat te delen van wat u kunt missen? 
Voor het eerst is er in ons dorp een inzamelingsactie voor de 
Voedselbank. U kunt op zaterdag 8 maart a.s. levensmiddelen 

aanbieden in de Broeker Kerk. Welke artikelen zijn nodig: rijst, 
macaroni, spaghetti en de kruiden daarvoor, blikken soep, -vlees, -vis, -
groenten,  potten pindakaas, jam en chocopasta, pakken koffie, thee 
en douchespullen. Géén versproducten, niet “over de datum”, geen 
alcohol.. 

DOE MEE ! 
Zaterdag 8 maart a.s. is de kerk open van 11.00 tot 13.00 uur 

In de Oecumenische viering van 9 maart worden al deze producten 
verzameld in kratten en na afloop afgeleverd bij de voedselbank 

OECUMENISCHE VIERING 
Op zondag 9 maart a.s. is er weer een oecumenische viering.  

Voorganger is pastor Henk Bak uit Monnickendam en het koor Cantate 
Domino uit Haarlem komt zingen, wordt begeleid door Ike Rebel. 

Het thema is Verzamelen en Delen. 

Tijdens de viering wordt de inzameling voor de voedselbank gehouden, 
zie hierboven en na afloop in kratten gepakt. 

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Graag tot 8 of 9 maart a.s. de Raad van Kerken Broek in Waterland 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZING 
Politiek debatten in kernen van Waterland georganiseerd door de 

VOLKSVERGADERING m.m.v. de Dorpsraden 
maandag 3 maart in Het Broeker Huis om 20.00 uur 

U gaat stemmen en U wilt uw keuze goed en overwogen maken. 
 Daarom organiseert de Volksvergadering  in samenwerking met 
Omroep PIM en de lokale politici een aantal debatten waarin de actuele 
thema’s aan de orde komen en de politici niet alleen het mooie verhaal 
kunnen vertellen. Ze zullen aan de tand worden gevoeld over hun 
ideeën en de concrete dingen die ze willen realiseren. 
De debatten starten om 20.00 (zaal open 19.30) en zullen om 22.00 
worden beëindigd.De Volksvergadering organiseert bijeenkomsten 
over actuele en nijpende maatschappelijke en politieke onderwerpen in 
Waterland. Meer info: volksvergadering@kpnmail.nl 
Contactpersoon: Wouter Terpstra  

 
FANFARECORPS ZUIDERWOUDE 

Solistenavond 
Zaterdag 8 maart organiseert het Fanfarecorps van Zuiderwoude een 

solistenavond. Fanfareleden en dorpsgenoten zullen die avond "samen 
met plezier muziek maken." Het dorpshuis van Zuiderwoude opent 
swingend zijn deuren om 19.30 uur. Om 20.00 uur zullen de eerste 
vrolijke noten klinken. De entree is gratis. Jullie zijn allen van harte 
welkom. 

Inschrijving  OBS De Havenrakkers 
 Alle kinderen die in het schooljaar 2014/2015 vier jaar worden 

(geboren tussen 1 juli 2010 en 30 juni 2011) kunnen ingeschreven 
worden aan onze  basisschool 
U wordt vriendelijk verzocht om dit  vóór 25 april 2014 te komen 
doen. 

Voor een afspraak kunt u mailen naar 
m.vandergreft@obsdehavenrakkers.nl 
of bellen naar  De Havenrakkers - Mieke van der Greft  - tel: 4031847 
U kunt het best na schooltijd bellen (12.00-12.30 uur en na 15.15 uur) 

 
YOGA OP PROEF 

Het is mijn wens om yoga steeds meer een plek te geven in het leven 
van kinderen.  In de praktijk zie ik dat kinderen er rustig van worden, 
evenwichtiger, gezonder. Ze leren in harmonie met zichzelf en elkaar te 
leven. En er zouden heel wat minder “problemen” zijn. Voel je dat yoga 
ook iets voor jouw kind zou kunnen zijn, en staat je kind daar zelf ook 
voor open? Dan is hij of zij van harte welkom bij de proefcursus die 
zaterdag 8 februari van start gaat. De lessen vinden plaats van 16.00 
tot 17.00 uur in Broek. De kosten bedragen € 25,- voor drie lessen. Er 
is nog plek voor 3 kinderen (vanaf 10 jaar). Meer informatie: 
www.worldatyourfeet.nl of bel me op 06-51616234 (Angela) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMMELMARKT zonder ROMMEL 
Zaterdag 29 maart is de rommelmarkt t.b.v. de Broeker kerk. 

De spullen die u bestemd hebt voor de ROMMELMARKT kunt u vanaf 

nu weer brengen. Voor meubels kunt u  contact opnemen met de fam. 
Valk, tel. 403 1724.  
Boeken, grammofoonplaten, cd’s en dvd’s, huishoudelijke artikelen, 
speelgoed, legpuzzels en kleding, enz. kunnen naar Laan 4, Marion 
Spaans, tel.403 1494. We verzoeken u geen computers, printers en 
oude televisies aan te bieden. 
 

KUNSTROUTE BROEK IN WATERLAND 
Hemelvaartsdag 29 mei en 30 mei 

Tijdens de kunstroute van Broek in Waterland presenteren 
professionele kunstenaars tezamen met gastexposanten en 
amateurkunstenaars hun werk. De kunstenaars zijn deze 2 dagen 
aanwezig om te informeren over hun werk. 
Wilt u ook deelnemen aan de route of een locatie beschikbaar stellen 
dan kunt u zich melden op anneliesblank@hotmail.com . 
Het is de bedoeling dat er een grote verscheidenheid aan kunstvormen 
wordt gepresenteerd: schilderkunst, fotografie, beelden, sculpturen, 
objecten, keramiek, textielkunst, glas en sieraden. 
Deelnemers die zich al hebben aangemeld hoeven dat niet nog een 
keer te doen. 

YIN-YOGA 

YIN yoga is een intense maar rustige yogastijl. In tegenstelling tot de 
actiever vormen van yoga (YANG-yoga) is het doel van YIN yoga niet 
om spieren te versterken, maar juist om deze te ontspannen. 
Zodoende kan de aandacht meer op het bindweefsel (fascia) worden 
gericht. Bindweefsel (fascia) heeft een andere aanpak nodig dan 
spieren. Door een milde druk of stretch, voor een lange periode (3-

5min) krijgt fascia de mogelijkheid voorzichtig te verlengen, te openen 
en te versterken. Tevens hebben de YIN houdingen een positief effect 
op energiebanen die in het lichaam lopen (meridianen). Door 

langdurige stretch worden deze meridianen gestimuleerd, waardoor 
energie (prana) weer kan stromen. De lessen zijn voor iedereen 

geschikt: jong-oud, lenig-stijf, dik-dun, fit of niet-fit. Ook voor mensen 
met rugklachten of een hernia kan deze vorm van yoga enorme 
verlichting geven. Er zullen 5 lessen worden gegeven: do 6-13-20 feb 
en do 6 en 13 mrt. Tijdstip: 19:45-21:00. Wil je meer informatie of wil je 

je opgeven, stuur dan een mail naar sylschaefer@hotmail.com. Er zijn 
nog slechts een paar plekken. 
  

BUURTBUS 
Gemeente Waterland zoekt vrijwilligers voor het besturen ervan. 

In onze regio is met de busmaatschappij afgesproken dat er een 
mogelijkheid moet bestaan voor het inzetten van een buurtbus. Deze 
buurtbus kan b.v. gaan rijden tussen kernen waar geen openbaar 
vervoer is, dan wel vanaf kernen zonder openbaar vervoer naar kernen 
met openbaar vervoer, zodat daarop kan worden aangesloten. 
De busmaatschappij neemt de kosten van de bus voor haar rekening, 
maar de bus wordt bestuurd door een vrijwilliger. Hiervoor is de 
gemeente op zoek naar vrijwilligers die samen een pool willen vormen 
om de buurtbus te kunnen besturen. Gedacht wordt aan 25 tot 30 m/v. 
De planning voor het besturen van deze bus wordt ook verzorgd door 
de busmaatschappij. De vrijwilligers krijgen een training voor het 
kunnen rijden met deze kleine bus, waarvoor een rijbewijs B voldoende 
is. Van de vrijwilliger wordt een inzet gewenst van gemiddeld een halve 
dag per week. Voor meer info bekijk de site van de buurtbus in de 
Beemster, die zeer succesvol is. http://www.buurtbusbeemster.nl. 
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de Dorpsraad Broek in 
Waterland,t.w. johannahuizer@gmail.com of tel: 020-6625918 
 

CULTUURMARKT in WATERLAND 

Beste creatieve mensen uit Waterland, 
Voor de 4

de
 keer wordt er in Waterland een Cultuurmarkt gehouden. Dit 

keer is Zuiderwoude aan de beurt. Misschien heb je vorig jaar met 

veel plezier deelgenomen en wil je dit jaar ook meedoen. 
Op zondag 31 augustus staan er rondom de kerk diverse 

marktkramen voor je klaar, zodat je tussen 12.00 en 17.00 uur je werk 
of activiteit aan het publiek kunt tonen. 
De Stichting Promotie Waterland - en de Gemeente Waterland - en wij, 
zijn wederom gemotiveerd om de cultuurmarkt weer tot een succes te 
laten worden. Heb je vragen, stel ze gerust! 
Ik ben telefonisch te bereiken op 0299 – 654303. Of stuur een e-mail 
naar cultuurmarkt@onswaterland.nl 
Ik hoop je te mogen begroeten als deelnemer aan de Cultuurmarkt 
Waterland op 31 augustus!  
Marianne Stoel,namens Stichting Promotie Waterland, Zuideinde 2 
1141 VJ  Monnickendam, E: cultuurmarkt@onswaterland.nl 
W: www.onswaterland.nl 
 
 Meer informatie volgt in de volgende Broeker Gemeenschap. 
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