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AGENDA 

21aug DRAAI 33 geen digitaal café 
22aug SRV De Draai Sjoelen 
23aug IJsclub Wandelen over verrassende paden 
28aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
28aug DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
28aug DRAAI 33 geen digitaal café 
29aug SRV De Draai Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
30aug OUD PAPIER Havenrakkers 
30aug t/m 27 sept Broeker kerk Expositie Peter Spier 
31aug Zuiderwoude Cultuurmarkt 12.00 – 17.00 uur 
 1sep Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 4sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
 4sep DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
 4sep DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
 4sep Spiritueel café in DRAAI 33 
 4sep Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 

 5sep SRV De Draai: Geen activiteiten 
11sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
11sep DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
11sep DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
12sep SRV De Draai: Sjoelen 
14sep Stadsverlichting 
18sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
18sep DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
18sep DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
18sep DRAAI 33: Wonen+ Warme lunch 
19sep SRV De Draai: Kienen 
20/21sep Broeker kerk verkoop boek “Dirk en Janny” 
23sept Samen eten in Het Broeker Huis 
23sep Vrouwen van Nu: Hoe wordt ik een leuk oud mens. 
25sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
25sep DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
25sep DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
26sep SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
27sep OUD PAPIER Havenrakkers 
28sep Boerderijfeest op Venster op Waterland 
 2okt Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 

JURIDISCH ADVIES BUREAU Broek in Waterland. 

Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 uur. 
Plaats: de Kosterij, Leeteinde  2 Broek in Waterland.  

Aanmelden en inlichtingen 020-6625918 (secr. Dorpsraad), b.g.g. 
0622380982. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEESTWEEK 
Het zit er weer op. Een overwegende prachtige week waarin de 
weergoden ons meer dan welgezind waren. De regen wachtte op 
de donderdagavond keurig tot de optredens voorbij waren. Tijdens 
de markt een enkele bui maar verder prima, altijd een heerlijke dag 
waarin oud en nieuw, jong en oud elkaar ontmoeten op het immer 
gezellige Kerkplein.  
Elf teams hebben zich de afgelopen week met hart & ziel ingezet 
en de feestweek kleur gegeven.  De dames van Celblok B hadden 
op deze laatste dag nog een speciale onderscheiding voor 
Boudewijn Blakborn voor zijn vasthoudend optreden na een 
vervelend incident op de donderdagavond. Verder moest voor het 
eerst een barrage bij het steenwerpen voor dit onderdeel een 
winnaar aanwijzen. Uiteindelijke winnaars van de gehele competitie 
werden, voor de 4

e
 keer op rij, De Freddies gevolgd door Het oude 

Egypte, enz. (zie hieronder). 
De kinderen die niet op vakantie waren, maar hun vakantie op het 
dorp vierden hebben volop mee gedaan aan de verschillende 
activiteiten. Jammer dat we de spectaculaire spooktocht voor de 
jeugd vroegtijdig moesten afbreken i.v.m het onweer.  
Het bestuur van de Broeker Gemeenschap wil graag al die 
feestende, gezellige, hardwerkende vrijwilligers bedanken die er 
allemaal, met elkaar, voor hebben gezorgd dat we weer een 
geweldige WEEK hebben gehad.  Al vast voor in uw agenda; de 
feestweek 2015 start op zaterdag 8 augustus 2015.  

 
UITSLAG FEESTWEEK 2014 

  1. Freddies    86 puntern 
  2. Het Oude Egypte   80 punten 
  3. Pantalonikos    77 punten 
  3. Sparretjes    77 punten 
  5. Kerstland    76 punten 
  6. Wkaas    73 punten 
  7. Jungle Broek    68 punten 
  8. Tijgers    61 punten 
  9. B-Team    58 punten 
10. Alles of Nix    51 punten 
11. Celblok B.    50 punten 

     
LAND OVER ZAND 

De uitslag van de Land over Zand van de individuele deelnemers vind 
je op de site van Voetbalvereniging SDOB: www.sdob.nl  

 
ANTWOORDEN VOETPUZELTOCHT 

  1. Roomeinde 28(a)  13. Dorpsstraat 12 
  2. Laan 6   14. Roomeinde 19 
  3. Leeteinde 20/22 Wamper 15. Havenrak 5 
  4. Havenrak 21 (klompenmaker 16. Leeteinde 18 
  5. Kerkplein 5   17. Dorpsstraat 1 
  6. De Erven 5   18. De Erven 24 
  7. Dorpsstraat 18  19. Havenrak 23 
  8. Roomeinde 13  20. De Erven 8 
  9. Laan 1   21. Kerkplein 7 
10. Roomeinde 17  22. Leeteinde 8 
11. De Erven 34   23. Kerkplein 1 
12. Leeteinde 10   24. Havenrak 13/17 
 
1. Overlijden  2. Slobeend – Duikeend – Leghen – Lokeend 
3. Jisp – Marken – Naarden – Zaanstad – Diemen 
4. Hou je haaks  5. Leeteinde 2, De Erven 2, Roomeinde 3. 
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Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 
Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 uur. 

Plaats: de Kosterij, Leeteinde  2 Broek in Waterland 
Aanmelden en inlichtingen 020-6625918 (secretariaat 

Dorpsraad), b.g.g. 0622380982. 
Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten 

 
KARMAC BIBLIOTHEEK  

Openingstijden 
Woensdag 15.00 – 18.00 uur 
Zaterdag    13.00 – 15.00 uur 

Leeteinde 16, achterom 
U houdt van lezen. Dan is dit de plek waar u veel van uw gading 
kunt vinden. U zult verbaasd zijn over de hoeveelheid 
aanwezige titels. En zit de door u gewenste titel er niet bij? Dan 
kunt u die aanvragen. 
Meer info: www.karmacbibliotheek.nl  

E-mail: bibliotheekbroekinwaterland@karmac.nl 
Je kunt je ogen niet geloven, zoveel nieuwe titels in alle 

genres. 
 

ZUIDERWOUDER KERK OPEN 
Van 8 juli t/m 23 augustus is de kerk van Zuiderwoude elke 
dag open van 12.00 tot 15.00 uur. Vrijwilligers ontvangen u 
gastvrij. Een heerlijke plek om even te rusten na een fietstocht 
of wandeling. Voorin de kerk is een klein stiltecentrum ingericht 
met een tekst voor elke dag en de mogelijkheid om een kaarsje 
aan te steken. Verder onze beroemde streekproducten als jams, 
sappen en de echte hand gebreide sokken. Toeristische 
informatie ligt er en een breed assortiment boeken en 
fotokaarten. 
Tot eind juli is er een tentoonstelling van de veelzijdig 
kunstschilder Martin Coppes en van 1 augustus tot 1 september 
werk van Catharina Reynolds. Kom vrijblijvend een kijkje 
nemen! 

PILATES 
Heeft u wel eens last van uw rug, wordt u steeds stijver of wil u 
uw buikspieren versterken? Dan bent u bij Pilates aan het 
goede adres. Bij Pilates trainen we op een rustige manier 
(inspanning en ontspanning). De concentratie ligt op het 'power 
house'. Hiermee wordt bedoelt de buik- en rugspieren. Ook 
arm-, been- en bilspieren komen natuurlijk aan bod. Onze 
schouders, nek en hoofd proberen we daarbij bewust te 
ontspannen; die hebben in het dagelijks leven al genoeg te 
verduren. We krijgen een krachtiger, soepeler en leniger 
lichaam, dat veel minder last heeft van pijntjes omdat het goed 
onderhouden wordt. Bel voor informatie naar Carol, 
0611395952 

 
TALEN INSTITUUT WATERLAND 

Heeft u ook zo'n zin om Spaans, Frans of Italiaans te leren? Wilt 
u eindelijk echt gemakkelijk Engels leren spreken, of kent u juist 
iemand die graag Nederlands wil leren? Dat kan allemaal bij 
Taleninstituut Waterland! In september beginnen er weer 
nieuwe cursussen. Kijk op www.taleninstituutwaterland.com of 
bel 06-12329694 (vanaf 4 augustus). 

 
SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 

Voortaan is Samen eten in Het Broeker Huis i.p.v. de vierde 
donderdag in de maand verplaatst naar de VIERDE DINSDAG 
in de maand. De eerste keer is 23 september. 

 
DANSDANSDANSDANSDANSDANSDANSDANSDANS 

Het is weer mogelijk voor nieuwe ballerina's om zich in te 
schrijven voor ballet. Overigens zijn balletdansers ook van harte 
welkom. Het nieuwe seizoen start twee weken na de zomer. We 
beginnen nu al met de indeling. Is uw kind 4 jaar of ouder, dan 
is uw kind van harte welkom.  
Ook oudere kinderen tot 10 jaar kunnen zich inschrijven. 
Bel voor informatie naar juf Carol, 0611395952. 

 
30 VAN AMSTERDAM NOORD 

Ook dit jaar loopt het parcours van de 30 van Amsterdam Noord 
door Broek in Waterland en Zuiderwoude en wel op zondag 7 
september. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPIRITUEEL CAFÉ 
Een avondje lekker voelen met haptonome Sjuul Adema! 
Hoe weet je of de stoel hard of zacht is? Hoe weet je of het 
zwemwater nog te koud is? Hoe weet je of de hand die jou 
aanraakt te vertrouwen is? Hoe weet je of je die moeilijke 
opdracht kunt uitvoeren? 
Door te voelen.  
Hoe maak je verbinding met een ander? Hoe maak je 
verbinding met je fysieke zelf en met je emotionele zelf: je 
pijnen, je angsten, je eenzaamheid, je blijdschap en je 
vertrouwen?  
Door te voelen.  
Voelen is een werkwoord en op deze avond gaan we dat ook 
veel doen, in praktische oefeningen. Kom je ook? 
Sjuul Adema is een bekende haptonome, met een praktijk in 
Monnickendam. Donderdagavond 4 september 2014:  
Wees welkom in de DRAAI 33, inloop vanaf 19.30 uur, start 
Spiritueel Café 20.00 uur. 
Kosten: € 7,50 incl. gratis koffie, thee, koekjes. 

 
VOETREFLEXZONEMASSAGE 

Heeft u een lekkere vakantie gehad en wilt u dit relaxte gevoel 
eigenlijk niet kwijt? Maar moet u weer gaan werken en weet u 
dat u over een maand alweer de stress en spanning zult 
voelen? En weet u dat uit stress de meeste ziektes ontstaan? 
Dan is het tijd om direct een afspraak te plannen voor een 
ontspannende voetreflexmassage. Deze massage werkt niet 
alleen zeer ontspannend, maar kan ook direct klachten 
verhelpen. Enkele voorbeelden zijn: tenniselleboog, maag- en 
darmklachten, long- en ademhalingsklachten, hoofdpijnen, 
slaapproblemen, gewrichtsklachten (rug- en knieklachten), 
overgangsklachten en stress.  
Voetreflexmassage - gewoon goed onderhoud voor uw lichaam 
- om pijn- en stressvrij te blijven! Belt u vrijblijvend voor 
informatie of voor een afspraak met Carol 0611395952.  

 
BROEKER KERK 

Expositie Mathilde Ooms t/m 27 augustus 
Een aantal keren heeft Mathilde Ooms met keramiek 
geëxposeerd en tegelijkertijd 'uitstapjes' gemaakt naar Tiffany-
ramen en goud-/zilversmeden. Momenteel houdt zij zich meer 
bezig met schilderen, voornamelijk olieverf. Het is zo lekker 
smeuïg, het ruikt ‘des-junks’ en je kan er eindeloos in 
doorwerken als je wilt. 
Het werk dat zij heeft geselecteerd voor de expositie in de kerk 
van Broek in Waterland laat zich omschrijven als figuratief, 
soms geabstraheerd met veelal expressieve kleuren. 
Elk schilderij vraagt om een andere lichtval en een bepaalde 
omgeving. In de kerk in Broek komen de werken hier elk apart 
en als geheel heel mooi tot hun recht. 
Openingstijden expositie 
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
Zondag en maandag van 13.00 tot 16.00 uur 

 
YIN-YOGA 

Vanwege het grote succes gaan de YIN lessen weer verder! 
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. Na de zomervakantie 
gaan de lessen naar de do-avond. De lessen zijn op basis van 
inloop, je komt wanneer je zin hebt, € 10,- voor een losse 
les. Wil je meer informatie of wil je je opgeven, stuur dan een 
mail naar sylschaefer@hotmail.com.  
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FITNESS, M & B, PILATES 
Hele jaar door kan er getraind worden, maar wil je na de zomer 
beginnen kom langs op Nieuwland 21 voor een proefles. 
Kinderen vanaf 2de klas middelbare school. Lessen zowel 
overdag als ‘s avonds 
Rob de Baat Fysiotherapie, Manuele therapie, Sportrevalidatie 
en Fitness, Nieuwland 21  020-4033389  www.robdebaat.nl 

 
WATERLAND WORKSHOP COLLECTIEF 

Gaat het volgende seizoen door met workshops voor en van   
Waterlanders! Wij zijn nog druk bezig met de invulling ervan.  
Houd onze site en de Broekergemeenschap in de gaten!  
Voor vragen en suggesties, kun je ons altijd mailen  

waterlandworkshopcollectief@gmail.com 
 

ACCORDEONLESSEN en MUZIEKTHEORIE 
Op maandag 18 augustus is ASANEO weer met het geven 
van accordeonlessen begonnen. Ook knopaccordeonisten (B-
griff) zijn welkom! Vanaf 17:00-21:00 uur worden de lessen 
ingedeeld door de docenten Marian van Vloten en Piet Verzijde. 
Accordeonhuur is mogelijk. Gelegenheid tot het vormen van een 
ensemble wordt bij voldoende belangstelling gestart. 
Vanaf de eerste les krijgt de leerling 6 kopieën van de groepsles 
van ASANEO mee om thuis te studeren. Als de 6 bladzijden zijn 
ingestudeerd, wordt besloten door te gaan, en de methodiek 
aan te schaffen, of te stoppen. Ook voor bijspijkercursussen kan 
men bij ASANEO terecht. Of gewoon een knipkaart van 5 
lessen nemen als je jouw combo of ensemble van adviezen wil 
laten voorzien. Kortom, heel veel mogelijkheden bij ASANEO. 
Haal die accordeon van zolder! 

DRAAI 33, Broek in Waterland. 
 

OPPAS GEZOCHT 

Per donderdag 2 oktober a.s. zijn wij op zoek naar een lieve oppas en 
hulp in de huishouding die op maandag- en donderdag van 15:00 en 
18:00 uur bij ons thuis in Broek in Waterland op onze drie jongens (7, 9 
en 11) zou willen passen en van 12.00 tot 15.00 uur ons huis 
schoonhoudt. 
Als je hierin geïnteresseerd bent, reageer dan via e-mailadres: 
lieveoppas@sint-petrusschool.nl 
 

OPROEP 

Wie lijkt het leuk om af en toe een dagje (bijv. tijdens werktijd) op onze 
kleine Jack Russel te passen? Hij is 15, maar vitaal (en natuurlijk heel 
lief) en we gunnen 'm gewoon wat meer gezelschap. Hij kan makkelijk 
een tijdje alleen blijven. Alles is bespreekbaar. Graag contact via 
viguursthijs@gmail.com  of 0626 - 214 574. 

 
GEVONDEN 

Bruin leren herenjack, inl. 06 20961048 
 

BOERDERIJFEEST 
Op zondag 28 september is er in het Venster op Waterland het 
Boerderijfeest Waterland. Er wordt een 4 gangen-diner 
gekookt door de foodtruck van restaurant Marius/wijnbar Worst 
uit Amsterdam en er is live muziek en performance. Vlak na 
zonsondergang zal een lid van de familie Spaans een bijzonder 
slotakkoord verzorgen. 
De prijs is 45 euro p.p. voor volwassenenen, kinderen t/m 12 
jaar 20 euro, incl. eten & vertier, excl. drank (alles ter plekke 
contant afrekenen). Het Boerderijfeest Waterland begint vanaf 
16 uur en duurt tot halverwege de avond.  
Venster op Waterland, Overlekergouw 1, Broek in Waterland 
Meer informatie & reserveringen: petrapossel@gmail.com 

 
WONEN PLUS 

De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 
organiseren wij op donderdag 18 september, i.v.m. de 
vakantieweek niet de tweede donderdag van de maand, maar 
de derde, in DRAAI 33, om 12.00 uur.  
De hierop volgende maaltijd wordt weer de 2

de
 donderdag 

gehouden, te weten 9 oktober. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intekenen fotoboek Dirk en Janny 
20 en 21 september verkoop ik het fotoboek ‘Dirk en Janny’ in 
de kerk in Broek in Waterland tijdens de openingsuren.  
Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven. Wil je zeker 
zijn van dit fotoboek en heb je je nog niet ingeschreven via de 
voorinschrijving tijdens de kunstroute? Schrijf je dan nu in!  
Bij reservering betaal je de introductieprijs van € 25,00.  
Je hoeft pas te betalen als je het boek komt ophalen. 
Stuur een e-mail met je naam en hoeveel exemplaren je wilt 
reserveren naar mail@roostrommelen.nl 
Roos Trommelen studeerde in 2011 af aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. Veel 
van haar projecten gaan over wat het normale bijzonder maakt. 
Met een scherp oog, maar zonder een zweem van nostalgie, 
legde ze vast wat onder ieders neus aan het verdwijnen was. 
Misschien niet eens zozeer die winkel zelf, blijkt uit haar 
beelden. Maar wel veel contact, ontmoetingen, intimiteit, 
uniciteit en oprechte vrolijkheid. – www.roostrommelen.nl 
 

TOTALE ´´WORKOUT´´. 
Zo belangrijk om te blijven bewegen. Ook bij veel rugklachten!! 
Vanaf september gaat de muziek weer aan en het hele lichaam 
moet weer aan het werk. Kom een keer meedoen  om te kijken 
of het iets voor jouw  benen, billen, buik enz. is. Je wordt er echt 
blij van.       Info. Corrie 403 3193 
Ma. 1 sept. 18.30 en woe. 3 sept. zijn de eerste lessen in de 
gymzaal bij de school. Kosten per 10 lessen € 80,--.  

 
MEDITATIE  -  MEDITATIE -  MEDITATIE 

Ben jij iemand die:  -alles “goed”wil doen of zelfs perfect? 
-te veel wil of moet doen?   -regelmatig gestresst  is? 
-last heeft van “drukte” in je hoofd?  -vaak  hoog en 
oppervlakkig  ademt?  - té veel energie stopt in de dingen die je 
doet? 
-spanning voelt in je nek en schouders?  -vaak denkt aan wat er 
allemaal (nog) moet gebeuren? En aan wat er gebeurd is? 
Dan is deze cursus iets voor jou! 
Meditatie helpt je aarden en daardoor “ uit je hoofd en in het NU 
komen”, je leert een anti-stress  ademhaling,we doen 
schouder/nek oefeningen, je leert dingen zo veel mogelijk met 
aandacht te doen…..en nog veel meer. 
Cursus: begin september, 10x  op maandagavond (19.45u-
21.15), Om practische redenen alleen voor vrouwen. 
Intakegesprek gratis, cursus € 130,--.  
Meer weten? www.meditatiewaterland.nl 
Aanmelden: lieskejitta@meditatiewaterland.nl 
Lieske Jitta 020-4031723, Je kunt je op de voicemail zetten. 
Het aantal plekken is beperkt, dus wees er snel bij! Vol is vol! 
 

CURSUS E.H.B.O. 
Hebt u ook gezellig meegedaan aan de feestweek, of aan een 
andere activiteit in het dorp? Misschien is het u opgevallen dat 
de EHBO daar steeds vaker aanwezig is. Voor ieders veiligheid. 
Maar soms ben jij de enige die aanwezig is als er iets gebeurt 
en dan is het geruststellend om te weten hoe je moet handelen. 
Daarom organiseert de EHBO vereniging Broek in Waterland 
een EHBO cursus voor beginners. We starten eind september 
2014 in de brandweerkazerne Broek in Waterland. De lessen 
zijn op dinsdagavond eens in de veertien dagen van 20.00 uur 
tot 22.00 uur. De cursus omvat 14 lessen, examen, boeken en 
materiaal en kost € 195,-. Informatie en inschrijfformulieren bij  
Tatia Englebert  Westweer 1 in Broek of telefonisch 020-
4033530 of 06-22051338 

 
WANDELEN MET DE IJSCLUB BROEK IN WATERLAND 

op zaterdag 23 augustus 2014 13:00 uur. 
Wij willen je gaarne uitnodigen om mee te wandelen met de 
ijsclub op verrassende paden waar je nog nooit gelopen hebt. 
Een leuke manier om het mooie landschap van Waterland op 
een andere wijze te verkennen dan per boot of schaats. 
Aanvang: Zaterdag 23 augustus 13.00 uur.  
Start Adres: Molengouw 34. 
De Wandeling zal ongeveer 10 km lang zijn en zal duren tot 
ongeveer 17:00 uur. Deze wandeling is gratis voor leden en  
€ 2,50 voor niet leden. Je kunt je opgeven bij Margriet Buurs 
020-4031563 
of aanmelden op de website: www.ijsclubbroekinwaterland.nl.  
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OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  30 augustus 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!! 
De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Vrienden van de 

Havenrakkers, die speciale projecten van de school financiert (o.m. 
met de oud-papier opbrengsten) met als doel om de schoolbeleving 
van de kinderen nog mooier te maken. Dat kan zijn een muziekproject, 
een sportdag, een kookles of een bijdrage aan het eindfeest. Meer 
informatie is te vinden op 
http://www.stichtingvriendenvandehavenrakkers.nl  
We hebben nog plaats voor enkele vrijwilligers die een keer per jaar 
mee willen rijden op de wagen! 
Aanmelden kan bij: Mark de Waart 06-2246 8620 of Jorrit Verweij 06-
5129 8640. 
 

ACTIVITEITEN in  DRAAI 33 
Maandag: SRV Biljarten  Dames van 9.30 – 11.30 uur 

    Heren van 13.00 – 17.00 uur 
Woensdag: Broekerhavenkoor van 14.00 – 15.30 uur,  

start woensdag 1 oktober 
Donderdag: Koffie drinken, bewegen, spelletjes 10.00 – 12.00 uur 

Computercafé 14.00 – 16.00 uur 
        Wonenplus 1x per maand warme lunch, geen koffiedrinken, enz 
Vrijdag: Meer bewegen voor ouderen 10.00 – 10.45 uur 

SRV Biljarten 13.00 – 17.00 uur 
 SRV Wisselend programma  13.30 – ±16.00 uur 
Een aantal SRV activiteiten beginnen weer na de Feestweek. 
De heren biljarten het hele jaar op maandag en vrijdag. 
Het koffiedrinken enz. gaat gewoon door, het computercafé begint 
weer op 4 september. 
 

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN.  
Wijksteunpunt DRAAI 33. Op vrolijke muziek en zittend op een stoel, 

zetten we elke spier in beweging. De bewegingen op een stoel zijn 
even effectief als bewegingen op de grond. Het programma is bestemd 
voor ouderen vanaf 60 jaar, die het belangrijk vinden hun spieren in 
conditie te houden. 
Tijd      : 10.00 uur tot 10.45 uur 
Leidster: Jannie de Klerk 

Kom eens langs om te proberen of het iets voor u is. 
 

EXPOSITIE in de BROEKER KERK 
Peter Spier van 30 augustus t/m 27 september. 

De vereniging Oud Broek in Waterland exposeert wederom de door 
Peter Spier aan haar geschonken tekeningen uit zijn Broeker periode. 
De meeste tekeningen heeft u nog niet eerder gezien. 
Het gezin van Jo Spier woonde in de jaren veertig van de vorige eeuw 
aan De Erven. Peter begon na de oorlog met tekenen en ging naar de 
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Het 
tentoongestelde werk is gemaakt tussen 1945 en 1950 en verbeeldt 
Broek en directe omgeving.  
De kerk is open op zondag en maandag van 13.00 – 16.00 uur en op 
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 16.00 uur. 
Er kunnen ook weer kopieën van de tekeningen gekocht worden. Zie 
verder www.oudbroek.nl 
 

St.D.O.B. 

De Stichting Dienstverlening Ouderen Broek in Waterland geeft drie 
keer per jaar de Seniorenpost uit. Wie tot de doelgroep behoort is 
moeilijk te achterhalen. In het verleden werden deze gegevens door de 
gemeente verstrekt. Sinds de wet op de Privacy is ingevoerd mag dit 
niet meer. Kortom wie de Seniorenpost wil ontvangen dient zich 
daarvoor aan te melden bij Lies Dobber, tel. 403 1513 of e-mail: 
l.dobber@planet.nl. 
Verder heeft de Stichting een felicitatiedienst. Vanaf 80 jaar komt bij 
ieder lustrum iemand van de felicitatiedienst bij u langs. Ook hiervoor 
geldt het zelfde als de Seniorenpost: graag opgave van mensen die 80 
jaar worden + hun geboortedatum, anders weet de felicitatiedienst niet 
wanneer ze langs moeten komen. Aanmelden bij Simonet Utrera, tel 
4031696 of e-mail: simonet@ziggo.nl  
 

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.   

VERLOREN 

Op woensdagavond 13 augustus op de Broeker kermis een mobiele 
telefoon van Samsung, zonder hoesje. 
Gevonden? Heel graag een berichtje naar: 020-4038949. Robin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOEKJE WILLEM van BREE 
het oeuvre van de kunstenaar Willem van Bree (1930-1997). 

Een veelzijdig creatief mens die de vele mooie plekken in Broek in 
Waterland in alle jaargetijden wist vast te leggen op papier en doek. 
Hij is geboren in ’s-Heerenberg (Achterhoek), tekende als jonge jongen 
veel en hij leerde zichzelf diverse technieken. Eind jaren vijftig kwam hij 
door de liefde in Broek in Waterland wonen. Hij trouwde met Aaltje 
(Alie) van Ham en zij kregen twee kinderen Betty en Ruud. Ze 
woonden in een huisje op het Roomeinde. In Broek in Waterland werd 
hij getroffen door de mooie plekken  en de oude, vaak vervallen huizen 
die hij met veel liefde tekende en schilderde.  
Willem van Bree, Broek in Waterland - Getekend en geschilderd 

Tekst: Betty van Bree, Heleen Levano, Jaap Nieuwenhuis 
Omvang: 64 pagina's, waarvan 16 zwart/wit en 48 in kleur. 
Formaat: 21 x 21 cm. Afwerking: genaaid gebonden met harde kaft 
Te koop bij Pels voor  €19,50. 

 
UITDEELDOOS 

De vakantie is weer voorbij en we gaan weer naar school. 
De kinderen worden weer een jaartje ouder, als u nu iets leuks wil laten 
uitdelen bel dan Nel Arends die heeft een heleboel ideeën voor het 
uitdelen en alles is in overleg mogelijk. 
Ook is het mogelijk in b.v. bepaalde thema's iets te maken. 
Voor verdere informatie kunt u bellen naar Nel 020 403 3096. 

 
EXPOSITIE in de ZUIDERWOUDER KERK 

t/m 31 augustus exposeert  Catharina Reynolds, schilder en schrijver 

en woonachtig in Monnickendam,  in de kerk van Zuiderwoude een 
collectie schilderijen onder de titel: 
   B L U E S  
Deze voor de kerk in Zuiderwoude speciaal uitgekozen collectie had 
Catharina ook BREUKLIJNEN kunnen noemen, omdat zij in haar 
lyrisch abstracte werk uitkomt op breuklijnen die vlakken doorsnijden 
en opnieuw markeren.  
Die vormen komen uit het onderbewuste, maar dienen rationeel 
benaderd en gepolijst te worden om hun diepgang te verwerkelijken. 
Het is een proces, waarbij niets is zoals het eruitziet, alles is altijd 
anders. Alleen de verwondering ziet ze als haar constante. 

Catharina Reynolds heeft meer dan vijftig keer in binnen- en buitenland 
geëxposeerd. Daarnaast heeft ze inmiddels drie romans gepubliceerd, 
waarvan ze de covers zelf heeft ontworpen, te weten: FLOR, DUIKER 
en ALFONSO. In het najaar zal er een nieuwe roman van haar hand 
verschijnen. 
 

ZUIDERWOUDE 
Op zondag 31 augustus vindt er voor het vierde achtereenvolgende 

jaar een Waterlandse Cultuurmarkt plaats om het nieuwe culturele 
seizoen 2014-2015 te openen. Dit keer wordt de markt georganiseerd 
op het plein voor de kerk in Zuiderwoude. De markt, van 12.00 tot 
17.00 uur, biedt een keur aan culturele, creatieve en kunstzinnige 
kramen. Daarnaast is er een aantal voordrachten en optredens in het 
programma opgenomen. 
Musea, muziekverenigingen, dansers, zangclubs, (strip)tekenaars, 
aquarellisten, schilders, fotografen, schrijvers, dichters, film- of 
theatermakers, beeldhouwers, keramisten, sieraadontwerpers en 
goudsmeden, maar ook werklieden in oude ambachten en inwoners uit 
verre culturen worden tijdens deze vierde editie verwacht. Alles wat 
cultuur is en woonachtig of werkzaam in de gemeente Waterland, kan 
deelnemen aan de Cultuurmarkt Waterland. 
Samenwerking 

Op verzoek van Gemeente Waterland neemt Stichting Promotie 
Waterland ook dit jaar de organisatie van dit culturele evenement voor 
haar rekening. Eerder werd de markt georganiseerd in Ilpendam, 
Monnickendam en Broek in Waterland. Stichting Promotie Waterland 
streeft ernaar de markt elk jaar in een andere kern van Waterland te 
organiseren. 
Waterland zit barstensvol talent 

Ook voor deze editie van de jaarlijkse cultuurmarkt is weer veel animo 
onder creatieve en kunstzinnige Waterlanders. “De locatie op de plein 
voor de kerk is prachtig. We kijken uit naar een sfeervolle markt in deze 
kleine kern van Waterland. Zuiderwoude blinkt in de regio al uit 
vanwege de vele culturele en muzikale activiteiten die er het gehele 
jaar plaatsvinden. Dat ook de kerk van Zuiderwoude onderdeel is van 
deze cultuurmarkt, is een mooie aanvulling op het aanbod”, aldus 
Janine Klein, directeur van Stichting Promotie Waterland. 
 
 

BURGERLIJKE STAND 
overleden 

Cornelis Hessel (Kees) Wortel, oud 79 jaar, e.v. J. de Wit, broer van 
Tiny de Lange-Wortel 
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