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AGENDA 

24apr Waterlands Workshop Collectief: Tessa Posthuma-de Boer 
24apr Vrouwen van Nu: Virtueel langs de Amsterdamse grachten 
26apr KONINGSDAG vieren 
26apr t/m 27 sept Broeker kerk dagelijks open 
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 

  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; open eettafel 
  9mei SRV De Draai: Sjoelen 
  9mei SDOB Voetbal Meidenclinic 
10mei Broekpop Konings-koppel-klaverjassen 
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 
30mei SRV De Draai Zomervakantie tot augustus 
31mei OUD PAPIER Havenrakkers 

 
4 MEI HERDENKING in Broek in Waterland: 

Zondag 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog. De bijeenkomst in de kerk begint om 19.30 uur.  

De voorzitter van De Broeker Gemeenschap opent. Het orgel wordt 
bespeeld door Ike Rebel, er is een voordracht door Marion Spaans en 
het Broekerhavenkoor zingt. De bijdrage van de kinderen van groep 8 
wordt omlijst door zang van het Gemengd Koor Broek in Waterland. Na 
twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus voert een 
vertegenwoordiger  van de gemeente het woord waarna hij/zij de 
aanwezigen voor zal gaan bij de kranslegging op het monument buiten 
de kerk. Na de kranslegging  is er een kopje koffie/thee. 

 
JURIDISCH ADVIES SPREEKUUR 

donderdag 1 mei van 19.30 - 20.30 uur  

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

Gratis deskundig advies 
 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  3 mei 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!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.30 uur De optocht voor de kinderen start bij de nieuwe kleurrijke 

woningen op de Draai. Versier je fiets en jezelf zo mooi mogelijk om in 
een feestelijke optocht achter de voor deze gelegenheid speciaal 
versierde bakfietsen aan te gaan naar het Kerkplein. 
11.00 uur Na aankomst op het versierde Kerkplein zingen wij het 

Wilhelmus o.b.v. de fanfare Zuiderwoude. Aansluitend is er voor alle 
aanwezigen gratis koffie/thee of limonade met wat lekkers.  
11.15 uur Vanaf nu is de Vrijmarkt geopend; neem de spulletjes mee 

die je wilt verkopen, bereid een optreden voor, doe dat wat jij leuk vindt 
op de vrijmarkt of kom gewoon gezellig kijken. 
11.30 uur Start van de jeugd- en spelactiviteiten; een spannend, gek 

circuit, knutselen, etc. en natuurlijk bakken we voor alle kinderen een 
en lekkere pannenkoek.  
Het terras blijft open met muziek en een drankje zolang het weer 
daartoe uitnodigt. Blijft het zonnetje lekker schijnen dan is er de 
mogelijkheid om met elkaar een potje jeu de boules te spelen. 
16.00 uur Gaan de deuren van Het Broeker Huis open met een 

Karaoke voor de kinderen. 
17.00 uur Barbecue voor iedereen die trek heeft in wat hartigs.. 
19.00 uur Heb je je uitgeleefd tijdens de BBQ op de mooie 

binnenplaats van Het Broeker Huis? Dan kun je dat er allemaal weer 
afdansen bij de band JIP & De Mannen.  Een band met een 
afwisselende speellijst,  je kunt dus niet om ze heen! Kom dansen en 
genieten... ”  
Wat kost dat: niks! 
23.00 uur Einde! 

 
WATERLAND WORKSHOP COLLECTIEF 

 Workshop Portretfotografie door Tessa Postuma de Boer 

 Tessa Posthuma de Boer werkt sinds 1993 als portretfotografe voor 
een groot aantal opdrachtgevers, vaak kranten en tijdschriften maar 
ook grote bedrijven. Ook maakt ze veel  auteursportretten voor literaire 
uitgeverijen. Daarnaast maakt ze eigen werk dat regelmatig 
geëxposeerd wordt in binnen-en buitenland. 
Op 24 april geeft ze een workshop portretfotografie in Broek in 

Waterland. De nadruk zal vooral liggen op het gebruik van licht, maar 
ook zal worden ingegaan op regie, kadrering en ook: op KIJKEN! 
Tessa Posthuma de Boer woont en werkt in Broek in Waterland. Haar 
werk zal ook te zien zijn tijdens de kunstroute van Broek in Waterland, 
op 29 en 30 mei 2014, in haar atelier/huis, waar dit keer haar vader, 
fotograaf Eddy Posthuma de Boer ook werk zal laten zien. 
Werk van Tessa is te zien op www.posthumadeboer.com 
Graag aanmelden tessa@posthumadeboer.com 
Datum: donderdag 24 april 2014 
Plaats: De Draai 33, Broek in Waterland; Kosten: € 20 
Start 20.00 uur, binnenlopen voor koffie/thee vanaf 19.30 uur 

NEEM ZELF EEN CAMERA MEE!!!!! 
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BROEKER KERK 
De kerk is van 26 april t/m  27 september dagelijks geopend. 

    Zondag en maandag van 13.00 - 16.00 uur  
    Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur 

EXPOSTIE 
Gré Mars exposeert van 25 april t/m 8 juni 

Zij schrijft: Jaren geleden heb ik ontdekt dat ik schilderen leuk vond en 
dat ook tot op de dag van vandaag nog steeds leuk vind. 
Gestart met een groepje in A’dam-Noord waar ik heel voorzichtig mijn 
eerste werkstukje creëerde, een stilleven (bloeiende geranium in pot 
met een grote groene cherry fles er naast) zelf verbaast maar het lukte! 
Vanuit Noord ging ik naar Projectgroep 50+ in Monnickendam, daarna 
naar Whereland in Purmerend, de Zondagsschilders in Amsterdam en 
weer terug naar de Projectgroep 50+ in Monnickendam.  
Ik schilder bijna altijd met acrylverf en bloemen blijven mijn passie en 
vooral het uitvergroten er van. Vaak schilder ik naar een voorbeeld, ook 
van bekende schilders dat is prachtig om te doen. 
Voor de 3

e
 keer kunt u in de Kerk van Broek mijn werk  zien. 

 
SPORTSPEKTAKEL 

Sportservice Zaanstad organiseert op woensdag 30 april voor de 
jeugd van 6 t/m 12 jaar CAPOEIRA clinics in Zuiderwoude. 

Capoeira is een spel, vaak omschreven als een Braziliaanse 
vechtdans. Het spel is een uitwisseling van aanvals- en 
verdedigingstechnieken op muziek, waarbij de 'verdedigende' partij 
laag gebukte, ontwijkende bewegingen maakt. Het ziet eruit als een 
combinatie van vele acrobatische bewegingen en draaitrappen.  
Lisette Spaargaren van Capoeira School Semente komt deze clinics 
geven. Zij neemt ook muziekinstrumenten mee die de kinderen zelf 
mogen bespelen, want muziek is bij deze sport onmisbaar. 
Locatie: Schoolplein De Overhaal, Zuiderwoude.  
Tijden:  14.00 – 15.00: jongens en meisjes van 6 t/m 9 jaar, 

15.00 – 16.00: jongens en meisjes van 10 t/m 12 jaar. 
Kledingadvies:  Lekker zittende (sport-)kleding; sneakers 
sportschoenen (denk er aan dat het buiten is). 
Kosten:  € 3,-- per deelnemer, meenemen op de dag zelf. 
Er geldt een maximum van 20 deelnemers per clinic. 
Inschrijven: voor deze clinics is gewenst om teleurstelling te 
voorkomen! Dit kan tot de ochtend van tevoren bij Anke Feenstra van 
Sportservice Zaanstad via telefoon: 075 – 653 99 84 of e-mail:  
afeenstra@sportservicezaanstad.nl, en. Vermeld alstublieft naam, 
leeftijd en woonplaats. Deze activiteiten zijn bedoeld voor jeugd uit 
gemeente Waterland (Monnickendam en bijbehorende kernen). 

 
SPIRITUEEL CAFE 

donderdag 1 mei: Verbinding 

Hoe belangrijk is verbondenheid? Voel je je verbonden met anderen? 
Is verbinding tegenwoordig makkelijker of moeilijker dan vroeger? Is 
verbinding te combineren met vrijheid? 
Verbinding is het thema waarover we samen gaan praten in het 
volgende Spiritueel Café Broek. Lisette Thooft zal een korte inleiding 
houden en daarna gaan we in kleine groepjes onze eigen ideeën over 
het thema bespreken. Gezellig, diep en inspirerend! 
Wees welkom in DRAAI 33, inloop vanaf 19.30 uur, start Spiritueel 
Café 20.00 uur. Kosten: € 5.Opgeven mag, hoeft niet. 

 
WONEN PLUS 

De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 
organiseren wij op donderdag 8 mei, 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. 
 

VOETBAL MEIDENCLINIC 
Vrijdag 9 mei organiseert SDOB alweer de vierde Voetbal 

Meidenclinic. Alle meisjes uit Broek in Waterland en omstreken kunnen 
deze middag bij SDOB aan het Leeteinde komen voetballen. Verboden 
voor jongens! Vanaf 15.30 ben je welkom. De Clinic start om 16.00 uur. 
Het zal tot ongeveer 17.15 uur duren. Heb je zin om eens lekker met je 
vriendinnen tegen een bal te trappen, kom dan langs! Doe vooral 
makkelijke (sport)schoenen aan. En misschien vind je het wel zo leuk, 
dat je lid wordt en in een van de vier meisjesteams gaat 
voetballen…Tot 9 mei!  

 
KONINGS-KOPPEL-KLAVERJASSEN 

in de SDOB kantine op zaterdag 10 mei i.p.v. 3 mei 
Kom zaterdag 10 mei ook naar onze koningskoppelklaverjas 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 9 mei. Organisatie Broekpop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATHARINA STICHTING ZUIDERWOUDE 
Ebonit Saxophone Quartet 

bestaat uit 4 jonge ambitieuze musici uit Nederland, Duitsland en 
Polen. Hun repertoire varieert van transcripties van barokke muziek tot 
originele Franse saxofoonquartetten. Het quartet  richt zich ook op 
hedendaagse Nederlandse composities. In mei 2012 ontving het de 
eerste prijs in het Ottomani Concours in Den Bosch. 

Wij geven graag aan bevlogen musici ons podium en aan u de 
mogelijkheid ze te leren kennen. Zie en beluister hun website : 
ebonitquartet.com. Concert in Zuiderwouder kerk, zondagmiddag 
11 Mei om 16.00 uur; toegang : slechts € 10,-- 

 
FILMHUIS IN DRAAI 33 

Start filmhuis Broek in Waterland vrijdag 6 juni. 

Ben je een filmliefhebber, dan zal het volgende je interesseren. 
Vanaf 6 juni is het iedere 1

e
 vrijdag van de maand mogelijk om van 

een film te genieten in het dorp. We gaan een licentie aanvragen om in 
het openbaar films te mogen draaien. We nemen een standaard 
licentie en dat betekent dat je publiekelijk geen reclame mag maken. 
De films worden dus niet aangekondigd en ingeleid in de Broeker 
Gemeenschap, maar wel via een mailcircuit. Stuur een mail naar 
filmhuisbroek@gmail.com en geef aan dat je op de mailinglijst wilt 
staan. Er zal een maandelijkse mailing zijn met al het nieuws over het 
filmhuis en de films die we draaien. 
In de  1

e
 mailing zal alles staan over de film van 6 juni en andere 

praktische zaken. 
4  April is de try-out geweest. Met 25 mensen hebben we naar “Now 
you see me”  gekeken. Tijdens de nazit hebben we geconcludeerd dat 
de locatie Draai 33 voldoende goed is om met een maximum van 25 te 
kijken naar een film. Tot 6 juni. 
Johanna Huizer, Patricia Nicol en Ada de Vries 

 
AVONDVIERDAAGSE 5 en 10 km. 

Op 23, 24, 25 en 26 juni (maandag t/m donderdag) is er in Broek 

voor een ieder die van wandelen houdt weer Avondvierdaagse. 
Inschrijven kan t/m woensdag 21 mei in de winkel van Ploeger en bij 

Tatia Englebert, westweer 1. 
Bij aanmelding wordt gevraagd: naam, geboortedatum, de hoeveelste 

keer er wordt gelopen en welke afstand 5 of 10 km, ook is het handig 
als u uw wandelboekje(indien in uw bezit) inlevert. De 5 km. mag 
gelopen worden door iedereen van 4 jaar e.o. De 10 km door iedereen 
van 9 jaar e.o. Uiteraard kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar alleen 
onder begeleiding van een volwassene deelnemen, zij kunnen zich 

individueel of in kleine groepjes aanmelden met vermelding van de 
verantwoordelijke volwassene. Leerlingen van groep 8 mogen 
zelfstandig lopen. 
Inschrijfgeld; € 5,00 voor alle deelnemers. Bij inschrijving te voldoen. 
Start bij de winkel van Ploeger. 5 km. tussen 17.45 en 18.00 uur;  

10 km. tussen 18.00 en 18.15 uur. 
Let op zaterdag 28 juni is een inhaaldag. 

Info bij: Tatia Englebert 403-3530. Veel wandel plezier. 
 

KWIJTGERAAKT 
Tussen woensdag 2 april en zondag 6 april is onze rode 3 persoons 
Canadese kano van een steiger aan het water verdwenen ter hoogte 

van Zuideinde 18.. Als iemand tips heeft : graag! 06-24437559 
Roze loopfiets kwijt 

Valerie (3 jaar) is sinds een week haar roze loopfiets van het merk 
FIRSTBIKE kwijt. De loopfiets is van kunststof in de kleur roze met grijs 
en zwarte banden. Heeft iemand dit fietsje gevonden? Valerie is heel 
blij als je ons dan even belt op 06-53 90 18 39.  

 
ATELIER ELLY KOOT 

expositie t/m 2 juni 2014 
Yvon Trossèl, glasblaaskunst, Juul Bögemann, sieraden 

Elly Koot, schilderijen en sieraden 

Venetiaanse invloeden van Yvon Trossèl en sieraden van Juul 
Bögemann. Al eerder, in 2008 heeft Juul bij ons geëxposeerd, u zult 
haar sieraden vast herkennen. Ook dit seizoen hebben we een aantal 
kadotips, zoals; keramische; feestvarkens, mazzelpigs en danspaartjes 
van Margreet Huisman, tulpbroche van Roos te Riet, het artbord en 
espressokopjes met afbeelding van een schilderij van Elly. 
Op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 30 mei is de 
Kunstroute in Broek in Waterland. Deze twee dagen zal ook Willy 
Leijnse met keramiek bij ons exposeren. 

 
 

BURGERLIJKE STAND 
Overleden 

Simon van Wengerden, oud 84 jaar, e.v. Janny de Vries 
Sijbregt van Nek, oud 87 jaar, w.v. D. de Waart 
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