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AGENDA 

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 
14apr Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 

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 
19t/m21apr Waterland Art Gallery expositie Henri Cassiers 
22apr De Broeker Gemeenschap Jaarvergadering in DRAAI 33 
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 
30apr Sportspektakel Waterland Capoeira Clinic 
  1mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  1mei DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
  1mei Rechtsadviesbureau  
  1mei Spiritueel Café in DRAAI 33 
  2mei SRV De Draai; samen koersballen 
  3mei OUD PAPIER Havenrakkers i.p.v. op Koningsdag 

  3mei Broekpop: Koningsklaverjas in de SDOB kantine 
  4mei Dodenherdenking 19.30 – ± 20.15 uur 
  6mei Oud Broek jaarvergadering 
  8mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
  8mei DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
  8mei WonenPlus; warme lunch 
  9mei SRV De Draai: Sjoelen 
11mei Stadsverlichting 
12mei Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
14mei Passage afsluiting seizoen  
15mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
15mei DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
16mei SRV De Draai: Kienen 
22mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
22mei DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
23mei SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en scrabble 
28mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde op woensdag 

29/30mei Kunstroute in Broek 
31mei OUD PAPIER Havenrakkers 
   

FEESTWEEK van 9 t/m 17 augustus 
 

KARMAC BIBLIOTHEEK 
Leeteinde 16 

Karmac Bibliotheek achter het Broekerhuis heeft veel nieuwe boeken 
binnen, komt u even kijken? Kunt u meteen uw pas ophalen, en als u 
nog geen pas heeft deze gelijk aanvragen. 
We zijn open op woensdag 15.00 – 18.00 uur en zaterdag 13.00 – 
15.00 uur. Ook voor een praatje bent u van harte welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUYDERWOU’S HISTORIE 
Op 12 april a.s. houden wij onze jaarlijkse stadswandeling in 

Medemblik. Vanaf 10.00 uur verzamelen we in het Hof van Medemblik 
Vanaf 11.00 uur wandelen we 1,5 uur met gidsen door de stad. 
Aansluitend gebruiken we de lunch in het Hof van Medemblik. 
Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt terecht bij; 
Ed Honingh: 0204033243 of Pier Klok: 0204033224. 

 
CATHARINASTICHTING 

Koffieconcert van Musica Lirica zondag 13 april om 11.30 uur 

Op Palmzondag herdenkt men de feestelijke intocht van Jezus in 
Jeruzalem; volgens overlevering de aanleiding tot zijn dood, vijf dagen 
later. Dit gebeuren heeft menig dichter en componist geïnspireerd tot 
een gepassioneerde vertelling. In de BROCKES - PASSION van 

Georg Friedrich Händel versterken de dichter en de componist elkaar.  
MUSICA LIRICA brengt onder meer delen uit deze relatief onbekende 
passie ten gehore. Dit  naast een trio-sonate nr. 6 van eveneens G.F. 
Händel en 3 Fantasia’s van Orlanda Gibbons.  

De kerkdienst begint om 10.00 uur en die zal ook muzikaal 
ondersteund worden door Musica Lirica.  
Wij heten u van harte welkom. Toegang gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 

 
FANFARE ZUIDERWOUDE 

Op zondagmiddag 13 april geeft het fanfarecorps Zuiderwoude een 

Lenteconcert. Dit i.s.m. fanfarecorps Ons Genoegen uit Wognum. 
We hebben een gevarieerd programma voor u samen gesteld waar we 
The Beatles in Concert maar ook Soldaat van Oranje voor u spelen, in 
de  Horn of Planty soleert Mark Vriesenga op zijn F- hoorn, ook zal een 
gezellige mars niet ontbreken. 
Al met al een leuke muzikale middag om naar uit te zien. 
U bent van harte welkom 13 April in het dorpshuis te Zuiderwoude, 
aanvang 14.30 uur, de entree is Gratis 

 
PALMPASENFEEST 

IN BROEK IN WATERLAND 
Zondag 13 april 2014 om 16.00 uur in de Broekerkerk 

Wij vieren samen met de kinderen van Broek in Waterland en 
omgeving het Palmpasenfeest. De deuren van de kerk staan open voor 
alle kinderen vanaf 4 jaar met hun ouders, verzorgers, familieleden en 
iedereen die het leuk vindt om hierbij aanwezig te zijn. 
De kinderen van de kindernevendienst zullen een kort stukje opvoeren 
over Palmpasen. Ook zal er een toneelstukje zijn met als titel "De 
Pauluscake". De vraag is daarbij: is de suiker niet veel belangrijker dan 
het zout?? Natuurlijk worden er veel liedjes gezongen. 
Daarna kunnen alle aanwezige kinderen een Palmpasenstok maken. 
Maar waar staat deze stok eigenlijk voor?  
Het wordt alweer de vijfde keer dat er een Palmpasenfeest wordt 
georganiseerd. Het is altijd een feestelijke middag waar veel kinderen 
bij aanwezig zijn. Wij nodigen iedereen hierbij van harte uit om dit 
Palmpasenfeest voor de kinderen samen met ons te vieren.  
Na afloop krijgen alle kinderen een kleurplaat mee naar huis. 
Bij de uitgang zal een bijdrage worden gevraagd voor de kosten van 
deze viering. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:atsiedrijver@zonnet.nl
http://www.debroekergemeenschap.nl/


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 

Waar wij zijn is het feest!!!!!! 
 

STADSVERLICHTING  in  BROEK 
Voel je  welkom om op zondagavond 13 april een uur te komen 

mediteren op Roomeinde 25. We mediteren dan in een groep met 
dorpsgenoten van 20.00 – 21.00 uur tegelijk met veel mensen in 
Nederland. In de meditatie word je begeleid  naar aandacht en 
bewustzijn in het hier en nu. Zo kun je  met lichaam, hart en ziel  
STILTE  binnengaan. We vragen je om ongeveer vijf minuten van te 
voren aan te komen. Wil je meer informatie? Je kunt bellen naar 403 
1868. 
 

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. 
 

SAMEN ETEN in HET BROEKER HUIS 
Donderdag 24 april, de 4

e
 donderdag van de maand 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,-- per persoon 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 21 april.  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m zondag 20 april 

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 

 
VROUWEN VAN NU 
Virtuele wandeling  

Op 24 april om 20.00 uur in het Hart van Katwoude, Hoogendijk 27 in 

Katwoude maken we een virtuele wandeling langs  bekende en minder 
bekende Amsterdamse grachten. 

 
SPORTSPEKTAKEL 

Alle jeugd uit gemeente Waterland van 6 t/m 12 jaar 
CAPOEIRA CLINICS 

Schoolplein De Overhaal, Zuiderwoude (o.l.v. Capoeira School 
Semente) op woensdag 30 april 2014 

14.00 uur – 15.00 uur: meisjes en jongens 6 t/m 9 jaar 
15.00 uur – 16.00 uur: meisjes en jongens 10 t/m 12 jaar 
Kosten  € 3,00 

 
KONINGSKLAVERJASSEN 

in de SDOB kantine op zaterdag 3 mei. 
Kom zaterdag 3 mei ook naar onze koningsklaverjas avond in de 

SDOB kantine. U bent welkom vanaf half acht, om acht uur zullen we 
van start gaan! Natuurlijk zijn er prachtige prijzen te winnen! 
De avond  zal worden begeleid door duo Tim Jesse en Mart 
Kelderman. Inschrijfgeld: € 4, -  
Aanmelden bij Tonnie Spaan:  020 403 3723 liefst voor 2 mei. 
Organisatie Broekpop 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUZIEKACTIVITEITEN MUZOR HOLLAND 

In Broek in Waterland, De Draai 33, worden in de maand mei een 
gratis accordeonles aangeboden. Tussen 16:00-20:00 uur kan men 
zich opgeven voor een Lesafspraak bij Marian van Vloten: 
m.v.vloten@muzorholland.nl of 036-5343603  
Ook op de woensdag, maar dan 's avonds van 19:30 uur tot 21:00 uur 
worden in de maand juni in 4 lessen de cursus "Noten Leren Lezen". 
De gehele cursus in juni kost € 25,00. Ook aanmelden bij Marian. 
Bezoek de website www.muzorholland.nl voor alle accordeon 
activiteiten in Broek in Waterland en omgeving. 

 
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!!!! 
 

WATERLAND ART GALLERY 
Exposities “Holland anno 1900”, Henri Cassiers (1858-1944) 

 Tijdens het aanstaande Paasweekend, van zaterdag 19 t/m maandag 
21 april, en tijdens de Kunstroute Broek in Waterland, van donderdag 
29 mei t/m zondag 1 juni, exposeert de Waterland Art Gallery 35 fine 
art prints van het werk van de Vlaamse kunstenaar Henri Cassiers 
(1858-1944).  
De galerie is deze dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.  Op 
afspraak kan de galerie ook op andere data worden bezocht.  
De prints hebben als onderwerp landschappen, dorpsleven, visserij, 
scheepvaart en klederdrachten. Vijftig afbeeldingen alsmede uitvoerige 
informatie in 7 talen over het leven en het werk van deze bijzondere 
kunstenaar zijn te vinden op de website www.henricassiers.nl. 
 

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.  

 
COLLECTE 

De huis-aan-huis collecte van ZOA in Broek in Waterland heeft tot 
nu toe een bedrag van € 1247,90 opgebracht.  
Alle gevers hartelijk dank!! 

ZOA biedt hulp aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende 
conflicten in Afrika, Azië en het Midden Oosten. De hulpverleners 
werken dus niet in de gemakkelijkste gebieden. In Afghanistan en in 
het oosten van Congo ondersteunt ZOA bijvoorbeeld terugkerende 
vluchtelingen, die door de oorlog alles kwijt zijn geraakt. In Jordanië 
krijgen Syrische vluchtelingen materiële en psychosociale 
ondersteuning. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven. 
 

BURGERLIJKE STAND 
Overleden 

Neeltje Heerding, oud 80 jaar w.v. J.J. van Ammers 
Henk John, oud 72 jaar, e.v. Ine Koomen 
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