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AGENDA 

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 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 Catharinastichting Z’wou: TT Mathilde Ooms 
  9mrt Stadsverlichting 
10mrt Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
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 
15/16mrt Catharinastichting Z’wou: TT Mathilde Ooms 
18mrt Vrouwen van Nu: John Dupey Vrouwen in Ghana 
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 
 4apr SRV De Draai: Samen Koersbal 
 3apr Rechtsadviesbureau 
 7apr Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 

 

BIBLIOTHEEK KARMAC 
Openingstijden 

Woensdag 15.00 – 18.00 uur 
Zaterdag    13.00 – 15.00 uur 

Leeteinde 16, achterom 
 

Juridisch Advies Spreekuur 
RECHTSADVIES BURO WATERLAND 

donderdag 5 maart van 19.30 - 20.30 uur  

in de KOSTERIJ, Leeteinde 2,  
tel. aanmelden + inl. 020 6625918 of 06 22380982 

Gratis deskundig advies 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

==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  i.s.m. Omroep PIM en de 
lokale politici een aantal debatten waarin de actuele thema’s aan de 
orde komen en de politici 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. Meer info: volksvergadering@kpnmail.nl 
Contactpersoon: Wouter Terpstra  

 

==ACCORDEONSCHOOL== 

Accordeonschool Amsterdam-Noord en omstreken (www.asaneo.nl) 
start de accordeonlessen op 5 maart tussen 16:00-21:00 uur in De 

Draai 33, Broek in Waterland. 
Schoolconcertjes en de uitleg hoe een accordeon werkt, kunnen 
worden aangevraagd voor de maandagmiddag tussen 13:00-15:30 uur. 
Informatie te verkrijgen bij Piet Verzijde of Marian van Vloten: 
info@asaneo.nl of 036-5343603. 

 

==SPIRITUEEL CAFE== 

Tijd voor een Lenteritueel!  met Willemijn Jonkers 
Rituelen zijn terug van weggeweest. Maar dan helemaal nieuw. 
Gelukkig! Want wat doen rituelen met je? Zij helpen je het oude los te 
laten en ruimte te maken voor het nieuwe. Ze geven een bijzonder 
gevoel, dat zich nog lang laat heugen. En ze zijn gewoon leuk om uit te 
voeren. Willemijn Jonkers van InRitual, healer, reader en theologe, 
vertelt erover in het Spiritueel Café Broek op 6 maart en leidt een 

ritueel voor het nieuwe voorjaar. 
DRAAI 33, Broek in Waterland Tijd: 20.00–22.00 uur Kosten: € 5,- 

 

== STADSVERLICHTING  in  BROEK== 
Op zondagavond 9 maart kun je een uur mediteren in het kader van 

Stadsverlichting. Je bent  WELKOM  op Roomeinde 25  tegen 20.00 
uur. 
We mediteren van 20.00 – 21.00 uur in een groep met andere 
Broekers en tegelijk met veel mensen in Nederland.  
Wil je meer informatie? Je kunt bellen naar 403 1868 of naar 403 1723. 
Ada de Vries, Carina Wingen en Lieske Jitta. 

 

==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. 

==PASSAGE== 
Lichaamstaal is de taal die iedereen spreekt, 

ook al praat je niet. 
Op woensdag 12 maart komt mevr. drs. R.M. Arbouw-Wilkens, zij laat 

zien hoe lichaamstaal werkt. 
 

==KERKPLEIN== 
dinsdag 11 maart:  SCHOOL EN LEVENSBESCHOUWING 

plaats: Doopsgezinde Vermaning, Monnickendam, 20.00 uur 
dinsdag 19 maart: ELIE WIESEL OVER GOD EN AUSCHWITZ 

documentaire en nagesprek, plaats: Lutherse Kerk, 20.00 uur 
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==SPORTCLINICS in de gemeente WATERLAND== 

Woensdag 26 februari: straatvoetbal clinics 

Al meerdere keren heeft Rocky Hehakaija straatvoetbal clinics gegeven 
in Waterland. Rocky is een zeer goede straatvoetbalster en geeft op 
een heel enthousiaste manier clinics. 
Locatie: Gymzaal Gruttostraat, Ilpendam. 
Tijden: 13.00 – 14.00: jongens en meisjes van 6 t/m 8 jaar, 

14.00 – 15.00: jongens en meisjes van 9 t/m 12 jaar. 
Kledingadvies: Lekker zittende (sport-)kleding; sportschoenen. 
Kosten:  € 3,-- per deelnemer, meenemen op de dag zelf. 
Vrijdag 28 februari: hockey clinics 

De Waterlandse Hockey Club is een vrij nieuwe sportvereniging in 
Waterland. Twee jonge enthousiaste trainers gaan hockey clinics 
geven op hun eigen veld 
Locatie:Waterlandse Hockey Club, Sportpark Markgouw, M’dam 

(achter de honkbalvereniging). 
Tijden: 13.00 – 14.00: jongens en meisjes van 6 t/m 8 jaar, 

14.00 – 15.00: jongens en meisjes van 9 t/m 12 jaar. 
Kleding: Lekker zittende warme(sport-)kleding,; sportschoenen.  
Kosten: € 2,50 per deelnemer, meenemen op de dag zelf. 
Inschrijven afeenstra@sportservicezaanstad.nl, en telefoon: 075 – 

653 99 84. Vermeld alstublieft naam, leeftijd en woonplaats. 
 

==SUYDERWOU’S WIJNLOODS== 
Op dinsdag 4 maart  start er weer een nieuwe wijncursus, 6 

dinsdagavonden theorie: wijngebieden, wijn en wetgeving, etiketlezen 
enz. en natuurlijk proeven. Aanmelden en info: info@wijnloods.nl of tel. 
020 645 6595. 

 

==INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK== 
Wilt U meedoen om wat te delen van wat u kunt missen? 

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. 

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

 

==KOFFIECONCERT IN KERK van ZUIDERWOUDE== 
De “Via Crucis” van Frans Liszt:  Jan Marten de Vries op piano. 

Op 9 maart om 11:30 wordt de originele, drie kwartier durende, 

pianosoloversie hiervan gespeeld door pianist en kerkmusicus Jan 
Marten de Vries in de Catharinakerk in Zuiderwoude. In dit stuk is ‘de 
mooiste noot uit de muziekgeschiedenis’ te horen, zoals de bekende 
pianist en dirigent Reinbert de Leeuw dit nog niet zo lang geleden 
verwoordde. Het stuk bestaat uit korte onderdelen bij elk van de 
‘kruiswegstaties’, de verbeeldingen van het lijden van Christus 
aangevuld met een slotdeel. 
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  

==TENTOONSTELLING Mathilde Ooms== 

9 maart van 11.30 – 13.00 uur en 15 en 16 maart van 12 – 16.00 uur 
Het begon op vierjarige leeftijd met het maken  van een balletrokje uit 
een oude vitrage………..maar een beslissing werd genomen toen een 
jaar later de penselen, verf, maar ook zagen, hamers, vijlen, enz. van 
vader Meijer verdwenen. Het werd uiteindelijk een lerarenopleiding 
handenarbeid en tekenen op de Bouman Academie in Amsterdam. Op 
dit moment werkt zij aan ‘De Goddelijke Komedie’ van Dante. Als je 
geen tijd hebt, vraag er dan maar niet naar: het risico dat je wordt 
meegesleept in de achtergronden en de verhaallijn zijn groot… Zodra 
de serie af is (schilderijen en keramiek) wordt deze geëxposeerd. Hoe 
en wanneer is nog een verrassing. 

 

==WONEN PLUS== 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 13 maart, 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 
 

==VOLGERMEER== 
Vijfde Vrijwilligersdag Volgermeer 15 maart  

Op zaterdag 15 maart organiseert het Burgerkomitee samen met de 
Beheergroep Volgermeer de vijfde vrijwilligersdag Volgermeer. Jullie 
zijn die dag van harte welkom om de natuur een handje te helpen. De 
dag begint om 9.30 en duurt tot 15.30. Verzamelen op Broekergouw 
22, 1027 AH Amsterdam (vlak bij Broek in Waterland). Voor eten en 
drinken wordt gezorgd. Aanmelden gráag door een mail te sturen naar 
info@volgermeer.nl. 

 
 
 
 
 

 
 

==ROTS in WATERLAND== 

Rots en Water is een cursus voor kinderen (8-12 jaar) die zichzelf beter 
willen leren kennen. Wij gaan er van uit dat kinderen dit veel beter 
kunnen via hun lichaam, beweging en spel met anderen, dan met 
elkaar veel te praten. Praten doen we overigens ook, maar dan 
achteraf. Over vertrouwen hebben in elkaar, grenzen respecteren, 
sterk staan, vriendschap. En hoe je met elkaar om kunt gaan. Als rots 
of als water. Op zaterdagmiddag 8 maart gaat er een nieuwe cursus 

van start in Broek in Waterland. Deze wordt verzorgd door Angela de 
Rie, pedagoog en gecertificeerd Rots en Watertrainer. Info? Bel Angela 
op: 0651616234 of stuur een email naar: angeladerie@xs4all.nl 

 

==KLEINDIER – JOURNAAL==   

Tevreden kunnen we terugzien op een geslaagde tentoonstelling. De 
tentoonstelling werd dit jaar geopend door Aart van Eldik, dorpsgenoot 
en bekend gezicht van RTVNH. Veel mensen waren gekomen om de 
opening van deze 82

ste
 tentoonstelling bij te wonen.  Veel bezoekers 

mochten wij welkom heten op onze jaarlijks gehouden show in de 
gymzaal van de Havenrakkers. De feestelijke prijzenavond, die op 
vrijdag 31 januari j.l gehouden werd in het dorpshuis van Zuiderwoude 
was ook zeer goed bezocht. De Sportprijzen stonden weer te glimmen 
op de tafel en de verlotingsprijzen waren weer in slagorde opgesteld. 
Heel bijzonder was het voor mij om al weer kampioen te worden van de 
afd. Konijnen. Nog meer bijzonder omdat dit de derde keer op rij was. 
Lotenboekjes zijn weer verkocht in ons dorp, maar ook in de regio en 
dat was ook te merken aan het ‘bezorgen’ van de prijzen. De hoofdprijs 
bleef deze keer in Broek, zo ook de 2e en 3e prijs. De overige ‘vette’ 
prijzen werden in ons dorp e.o. uitgereikt. Vervolgens was het bingo-
feest!! Kortom ook weer een zeer geslaagde avond.  Dank aan al 
diegenen die d.m.v. het kopen van die lootjes onze vereniging steun-
den. Donateur worden van onze vereniging, is voor € 6,- mogelijk. 
Heeft u interesse om ook ons kleurrijke clubblad te ontvangen, dan zijn 
de kosten van een lidmaatschap € 15,-. Even een telefoontje naar 
4031801 Heeft u ook al onze web-site bekeken? www.kds-
broekinwaterland.nl 
De jaarvergadering vindt plaats op 26 februari a.s. Daar staat op de 
agenda dat Maja Schoon haar secretariaat na 37 jaar over gaat 
dragen. Penningmeester blijft zij nog wel en ook ons NIEUWS en de 
website blijven onder haar hoede. Tentoonstelling 2014 staat gepland 
voor 12- 13 en 14 december. 

 

==DRAAI 33 – DIGICAFE== 

De een vindt de computer een handig hulpmiddel de ander vreest voor 
zijn knoppen. Wij nodigen de handige computergebruiker uit om die 
ander meer zekerheid te geven. 
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.   

 

==OPROEP IDEE BURGERPARTICIPATIE 2014== 

Ook in 2014 stelt de gemeente Waterland middelen beschikbaar voor 
ideeën van burgers om de leefbaarheid van hun dorp te verbeteren. 
Dus ook voor Broek in Waterland.  Als u of jullie een idee heeft/hebben 
voor eigen straat, wijk, groenvoorziening of het hele dorp, laat het ons 
weten. Stuur een mail naar info@dorpsraad. nl of kom langs bij onze 
maandelijkse vergadering op de eerste maandag van de maand, om 20 
uur in het Broekerhuis. 

 

==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) 

 

==STERRE ZINGT HAAR EIGEN LIED== 

Het is zover: mijn nieuwe boek is te koop! 'Sterre zingt haar eigen lied' 
is het vervolg op 'Gefeliciteerd, het is een… gehandicapt kindje', waarin 
ik mijn zwangerschap, bevalling en het eerste levensjaar van onze 
bijzondere (door zuurstoftekort motorisch beperkte) dochter Sterre 
beschreef. In 'Sterre zingt haar eigen lied' vertel ik o.a over onze 
therapiereizen naar Oekraïne en Amerika om Sterre de kans te geven 
zich motorisch te ontwikkelen. 50% van de opbrengst van dit boek gaat 
naar Stichting Ster! De prijs is € 20,- en bestellen: stuur een mailtje te 
sturen naar info@stephaniekaars.nl  

 

==ROMMELMARKT== 
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. 
 

==BURGERLIJKE STAND== 
overleden 

Wolmoed Molenaar, oud 91 jaar, w.v. Klaas Posch 
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