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AGENDA 

26mrt Muzor Holland (accordeon lessen) Open huis 
27mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
27mrt DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
27mrt Kerkplein: Filmavond in de Bolder 
28mrt SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble  
29mrt OUDPAPIER Havenrakkers 
29mrt ROMMELMARKT in de Broekerkerk 
31mrt Muzor Holland (accordeon lessen) Open huis 
 1apr Opstandingskerk: Vrouwen Koffie morgen 
 3apr DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
 4apr SRV De Draai: Samen Koersbal 
 3apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
 3apr Rechtsadviesbureau 
 3apr Spiritueel Café: Talentmanagement 
 5apr Mensen in Nood Kledingactie 
 7apr Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 9apr Passage: Maria Magdalena 
11apr SRV De Draai Sjoelen 
10apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
10apr WonenPlus: Warme lunch 
10apr DRAAI 33 Koffiedrinken, bewegen, scrabble enz. 
12apr Suyderwou’s Historie: Stadswandeling Medemblik 
13apr Broeker Kerk Palmpasen 
13apr Catharinastichting: Koffieconcert Musica Lirica 
13apr Fanfare Zuiderwoude Lenteconcert in Dorpshuis 
13apr Het Broeker Huis: Amsterdamse Straatband 
13apr Stadsverlichting 
17apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
17apr DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
17apr Waterland Workshop Collectief Tessa Posthuma de Boer 
18apr SRV De Draai Paaskienen 
24apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
24apr DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
24apr St. DOB Samen eten in Het Broeker Huis 
24apr Vrouwen van Nu: Virtueel langs de Amsterdamse grachten 
26apr KONINGSDAG vieren 
25apr SRV De Draai Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
  1mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  1mei Rechtsadviesbureau  
  3mei OUD PAPIER Havenrakkers i.p.v. op Koningsdag 

  4mei Dodenherdenking 19.30 – ± 20.15 uur 
  8mei WonenPlus; warme lunch 
11mei Stadsverlichting 
  5juni Spiritueel Café in DRAAI 33 

 

FEESTWEEK van 9 t/m 17 augustus 
 

JURIDISCH ADVIES SPREEKUUR 
donderdag 3 april van 19.30 - 20.30 uur  

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

Gratis deskundig advies 
 

VROUWEN KOFFIE MORGEN 
In de Opstandingskerk te Monnickendam wordt dinsdag 1 april een 

vrouwen koffie morgen gehouden vanaf 09.00 uur. 
Spreekster is : Hanja Jong Kalverboer. Het thema is : Olie voor elke 
dag . Er is kinderopvang aanwezig . Graaf Willemlaan 3 in M ‘dam 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMMELMARKT in de KERK van Broek in Waterland 
zaterdag 29 maart van 09.00 tot 14.30 uur 

Wat er zoal te koop is? 

Veel boeken, oude en recente, romans, kinderboeken en informatie ; 
tafels, stoelen en kasten; borden, kopjes en glazen; potten en pannen , 
langspeelplaten, curiosa, kleding, kortom te veel om op te noemen. 
Heeft u niets nodig: de koffie staat klaar met zelfgemaakte cake en 

appeltaart, u kunt een gokje wagen bij het Rad van Avontuur en er is 
een loterij, met als hoofdprijs een bon voor het Pannenkoekenhuis te 
Broek, allemaal ten bate van het mooie gebouw.  
Gezelligheid is troef in de mooiste kerk van Waterland op het Kerkplein 
in Broek in Waterland. 
Het Onderhoudsfonds van dit multiculturele gebouw zal altijd nodig 
blijven om deze prachtige kerk in stand te houden.  
Van mei t/m september is de kerk open van 10.00 - 16.00 uur en kunt u 
met eigen ogen aanschouwen hoe mooi de kerk is. Door iets te 
besteden op de ROMMELMARKT kunt ook u bijdragen aan het 
onderhoud van dit unieke gebouw.  

Zaterdag 23 maart van 09.00 uur tot 15.00 uur 
 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  29 maart wordt er  OUD PAPIER opgehaald door de Vrienden van 

De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wilt u het papier in doos, 
(plastic)zak of goed gebonden, niet in houten kratjes, tijdig buiten 
zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neerzet. Bij voorbaat dank!! 

Open Huis Accordeonlessen Muzor Holland 

Muzor Holland is vanaf 3 maart de accordeonlessen gestart voor jong 
en oud, van niets kunnend of wetend tot gevorderden,  
Bevoegde docenten geven les op ieders niveau, zowel voor 
pianoklavier als knopaccordeon (B-griff). Met een eigen methodiek voor 
groepsonderwijs, wordt geleidelijk  het samenspel bevorderd.  Ook 
voor korte bijspijker cursussen kan men op maandag en woensdag 
terecht. Op maandag speelt een groepje van 19:00-20:30 uur. Daarin 
kunnen leerlingen van Muzor Holland  plaatsnemen en  accordeonisten 
die geen les volgen in drie niveaus, van beginner tot minder gevorderd. 
Iedere geïnteresseerde (toekomstige) accordeonist is welkom tijdens 
het Open Huis op woensdag 26 maart (16:00-20:00 uur) en op 
maandag  31 maart (18:00-21:00 uur)  om zich te laten informeren 

over de activiteiten  van Muzor Holland.  
De locatie op beide dagen is DRAAI 33 in Broek in Waterland 
Info:  verzijde@muzorholland.nl  of bellen 036-5343603 

 
SPIRITUEEL CAFE 
Talentmanagement  

Gonnie Zegers, is arbeid- en organisatiepsycholoog en heeft zich in 
haar studie gespecialiseerd in omgaan met stress en 
oververmoeidheid. Talenten! Iedereen die lekker in z’n vel zit, op het 
werk, carrière, de thuissituatie, ervaart dat het wel eens langzaamaan 
wat minder goed kan gaan. Je bent niet meer zo enthousiast, je wordt 
eerder moe, je inspiratie raakt een beetje op. Waar haal je nog de 
energie vandaan? Jaja, daar komen we op het punt van.... en wat nu? 
Gonnie Zegers richt de aandacht op de ontwikkeling van onze talenten. 
Hoe.... ? 
U bent hartelijk welkom op donderdag 3 april a.s. in DRAAI 33 in 

Broek in Waterland van 20.00-22.00 uur. Entree   € 5,00. 
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KLEDINGACTIE MENSEN IN NOOD 

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood zal worden gehouden 
op zaterdag 5 april . In Broek in Waterland wordt tussen 10.00 en 

12.00 uur huis aan huis kleding opgehaald. U krijgt in de week 
voorafgaande de blauwe Mensen in Nood kledingzak thuisbezorgd. 
Wilt u hem zaterdag 5 april op de stoep klaarzetten. Let op we bellen 
niet bij U aan.  Broekermeerdijkers heeft u kleding ect. wilt u dan 

bellen 403 1920 dan komen wij het halen, dit nummer is ook voor 
iedereen die vragen heeft. Inwoners van Zuiderwoude kunnen hun 
kleding brengen bij de Fam Oosterloo, Aandammergouw 17 en in 
Uitdam is het brengadres Fam Schouten, Bijenven 8.  
Al 45 jaar halen bijna 80 vrijwilligers in de gemeente Waterland kleding 
op voor Mensen in Nood. Mensen in Nood kledingactie werkt 
uitsluitend met plaatselijke vrijwilligers en is in die zin ook uniek te 
noemen t.o.v. andere kledinginzamelaars. Vorig jaar was het resultaat 
7000 kg kleding. Dit jaar gaat de opbrengst naar Kenia.  

 
PASSAGE 

Op zoek naar de Bijbelse Maria Magdalena 

Welke gezichten gaven kunstenaars haar, wie is zij in de Bijbelse 
evangeliën. Veel legendes zijn over har verspreid, we zoeken het spoor 
terug. Kosterij Leeteinde 2: woensdag 9 april om 20.00 uur. 

 
WONEN PLUS 

De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 
organiseren wij op donderdag 10 april in DRAAI 33, Iedereen is 

welkom! Voor € 10,- p.p. (leden € 9,-) kunt u gezellig mee eten!. Dus 
wilt u uw buurtgenoten (beter) leren kennen? Of 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. 
 

HET BROEKER HUIS 
De Amsterdamse Straatband 

speelt zondagmiddag 13 april in Het Broeker Huis. 

Aanvang 15.30 u, zaal open v.a.14.30 u. Deze entertainmentband 
speelt al jaren op festivals, bruiloften en partijen, en zorgt allerminst 
voor een Lazy Sunday Afternoon!  www.amsterdamsestraatband.nl 

 
CATHARINASTICHTING 

Koffieconcert van Musica Lirica zondag 13 april 

Muziek voor de Passietijd, een Paastraditie op Palmzondag. Ook in de 
kerkdienst kunt u genieten van muziek van Musica Lirica. 
Aanvang koffieconcert 11.30 uur. 
 

WORKSHOP DYSLEXIE 

van basisschool naar brugklas. 
De overstap naar de brugklas is groot! Alles wordt anders en het is wel 
zo handig om je daar op voor te bereiden. De start op je nieuwe school 
wordt daardoor makkelijker en leuker. In drie bijeenkomsten gaan wij 
jou helpen om deze overstap naar zelfstandig leren leren te maken. 
Woensdagmiddag 2, 9 & 16 april 16.30—18.00 uur 

DRAAI 33, Broek in Waterland, Kosten: € 85,= incl. lesmateriaal 
meer info: ellen@kidsencoaching.nl of info@dyslexieplein.nl 

 
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@dorpsraadbroekinwaterland.nl of kom 
langs bij onze maandelijkse vergadering op de eerste maandag van de 
maand, om 20 uur in het Broekerhuis. 

 
MUZIEK OP SCHOOT 

Samen met je kind naar muziekles. Samen luisteren, zingen, spelen en 
bewegen. Goed voor de ontwikkeling en saamhorigheid thuis.  
Hiervoor worden 10 lessen gegeven voor kinderen van 1 tot 4 jaar met 
één van hun ouders. Combigroep 1-2-3-jarigen op donderdagochtend 
van 9:15 tot 10:00 uur in DRAAI 33. Docente Diana Veldkamp. Start 
nieuwe cursus: 17 april.  7 lessen à € 62,--. Informatie en inschrijving 

www.muziekschoolwaterland.nl. 
 

Afscheid van de dorpsraad. 

Na ruim 10 jaren trouwe dienst aan dorp en dorpsraad neem ik 
afscheid van de dorpsraad. Het was een mooie tijd en er is veel 
bereikt. Vorig jaar nog heb ik gestreden voor het behoud van het 
Paulplantsoen, en recentelijk geageerd tegen de plannen van Provincie 
(en gemeente) om een derde strook asfalt door Broek te leggen en 
gepleit vóór een ondertunneling van de N247. Met succes, de politiek 
pakte dit bij het debat op 3 maart j.l eensgezind op. Bij het voortzetten 
van dit succes werd ik echter zodanig gedwarsboomd door het 
kernbestuur dat verdere samenwerking onmogelijk is geworden. Met 
een motie van wantrouwen heb ik afscheid genomen en al mijn taken 
neergelegd. Broekers, het ga u goed, maar let op uw zaak!  
Willem de Vries, wdevries.willem@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RONDLEIDNG OUD BROEK 
Uitnodiging aan alle bewoners van  Broek Zuid. 

Het idee kwam van enkele nieuwe bewoners, die graag nader kennis 
wilden maken met de rijke cultuur en historie van ons dorp. Maar 
wetende dat er ook onder de reeds lang(er) in Broek  woonachtigen, 
vast en zeker belangstelling voor zal zijn, zijn ook die van harte 
welkom. Wij nodigen U dan ook graag uit om op  

WOENSDAG 21 MEI, OM 19.30 UUR 

deel te nemen aan een rondleiding met een ervaren gids door de 
historische kern van ons dorp. Omdat de belangstelling wat lastig is in 
te schatten, zullen wij later in het seizoen de uitnodiging herhalen voor 
de bewoners van BROEK NOORD ( Bij voorbaat dank voor Uw 
geduld). Met regelmaat horen wij bij onze  rondleidingen,, ook van 
velen uit de regio, dat zij zich nooit bewust zijn geweest van zoveel 
cultuur en historie op slechts een vierkante kilometer. Dus doe mee en 
overtuig U zelf. Ook nog een gezellige gelegenheid om met elkaar 
kennis te maken. Heeft U belangstelling , dan wel even RESERVEREN 

bij Jan Maars ( coördinator rondleidingen) , tel.  06 53 923 773 of e-
mail: j.maars@hotmail.com 

 
PUP OPPAS GEZOCHT 

Komende zomer willen we graag een Labrador pup aanschaffen. Om 
deze wens in vervulling te laten gaan zijn we op zoek naar een 
hondenliefhebber die 4 ochtenden (ma,di, do, vrij) in de week op onze 
aanstaande pup wil passen. Als iemand het leuk vindt vanaf eind 
augustus een lieve pup mee op te voeden (in ieder geval voor een half 
jaar) dan zijn wij helemaal blij. Bel of mail gaarne naar Corinne van den 
Brink 06-29221873 ofcorinb@xs4all.nl 

 
KERK OPEN  in Broek 

seizoen 2011 van 26 april  t/m 27 september 
Wie is bereid 3 uur (of meer) in de maand van haar/zijn schaarse vrije 

tijd beschikbaar te stellen voor het openstellen van de kerk voor het 
publiek. De opbrengst van de openstelling is voor het 
Onderhoudsfonds van de kerk. De kerk is open: zondag en maandag 
van 13.00 -16.00 uur en dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 13.00  en 
13.00 - 16.00 uur. U kunt de door u gewenste dag en tijd kiezen en 
hoeveel keer u per maand wilt zitten. Verder zijn we op zoek naar een 
weekheer of dame. Hun taak bestaat uit het openen en sluiten van de 
kerk. Opgeven bij Atsie Drijver, tel. 403 1201 of atsiedrijver@zonnet.nl  
Het is heel leuk om te doen!!!! 

 
SAVE THE DATE – BROEKS OPEN – 4 juni 2014 

Het derde BROEKS OPEN GOLFTOURNOOI zal gehouden worden op 
woensdag   4 juni 2014 op de Golfbaan Waterland Amsterdam  
[www.golfbaanwaterlandamsterdam.nl]. Deelname staat open voor alle 
[oud-] inwoners met GVB van de voormalige gemeente BROEK IN 
WATERLAND. De deelnemers van de vorige jaren hebben inmiddels 
een e-mail ontvangen om de datum te noteren. Wilt u ook een 
uitnodiging ontvangen, laat het een van ons dan weten! 
Nadere informatie: Bert Damsteeg:  bertdamsteeg@gmail.com    020-
4033550 / 0611 772  219; Henny van Velzen: hon.vel@hetnet.nl 020 – 
4031928 / 0655 146 036; Willem Wiarda: willem.wiarda@planet.nl : 
020- 4031765 / 0633 9255 39                                               
 

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. 
Muziekverenigingen, dansscholen, zangverenigingen, (strip)tekenaars, 
aquarellisten, schilders, fotografen, schrijvers, dichters, film- of 
theatermakers, beeldhouwers, keramisten, sieraadontwerpers en 
goudsmeden. Ook werklieden in oude ambachten en inwoners uit verre 
culturen zijn van harte welkom. Alles wat kunst en/of cultuur is, doet of 
organiseert, mag meedoen! Ook al ben je in jouw ogen nog maar een 
amateurtje, wij vinden juist dat deze mensen in de belangstelling 
moeten staan.  
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 

 
DRAAI 33 – DIGICAFE 

Een vriendelijk gezicht, een leuk gesprek, een blij gevoel krijgt u 
wanneer u een ander helpt bij e-mail gebruik, internet verkenning, 
computervriendschap. Heeft u gelegenheid?  Donderdagmiddag van 
14:00 uur tot 16:00 in DRAAI 33.  

 
BURGERLIJKE STAND 

geboren 

Noor, d.v. Reinier Hannink en Naomi Bont 
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