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AGENDA 

t/m27sep Tentoonstelling Peter Spier in Broeker Kerk 
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. 
23sep Kerkplein Negen plagen tegelijk; Joris Voorhoeve 
25sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
25sep DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
25sep DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
25sep Kerkplein : Film: Durf jij kopje onder? Bert Haanstra 
26sep SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
27sep OUD PAPIER Havenrakkers 
28sep Start loopcursus in Broek in Waterland 
28sep IJsclub: Zomerwandeling 
28sep Catharinastichting 3 concerten in Zuiderwoude 
28sep Boerderijfeest op Venster op Waterland 
  2okt OUD PAPIER Soos: Zuizijde 
  2okt DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
  2okt DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
  2okt Spiritueel café in DRAAI 33 
  2okt Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  3okt SRV De Draai: Koersballen 
  6okt Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
  9okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
  9okt DRAAI 33: Wonen+ Warme lunch 
  9okt DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
10okt SRV De Draai: Sjoelen 
11okt Burgerkomitee:  Vrijwilligersdag Volgermeer 
16okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
16okt DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
16okt DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
17okt SRV De Draai: Kienen 
23okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
23okt DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
23okt DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
24okt St.DOB Ouderendag naar de Rijper Eilanden 
24okt SRV De Draai Klaverjassen, Rummikub en Scrabble 
28okt Samen eten in Het Broeker Huis 

 
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 
 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  27 september 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!! 

 

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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITIES in BROEKER KERK 
PETER SPIER  

Idee voor een origineel kadootje 

voor familie leden, vrienden of kennissen of gewoon voor U zelf.               
Bijzonder,  mooi en niet duur !                   Slechts € 15,00 per stuk 
Denk eens aan een prachtige reproductie van een waardevolle 
tekening van Broek of omgeving. Keuze uit 125 tekeningen van de 
befaamde Nederlands/Amerikaanse, tekenaar/ illustrator Peter Spier, 
die opgroeide in Broek in Waterland. 

U kunt nu ze nog bekijken en bestellen t/m 27 september 

in onze kerk, welke geopend is op Zo en Ma 13.00-16.00 uur, di t/m vrij 
10.00-16.00 uur. Vereniging Oud Broek in Waterland.  

FOTOBOEK DIRK en JANNY te KOOP 
Zaterdag 20 en zondag 21 september verkoop ik het fotoboek ‘Dirk 

en Janny’ in de kerk in Broek in Waterland. Zaterdag sta ik er tijdens de 
reguliere openingstijden van de kerk. Zondag 21 september ben je 
welkom voor een drankje en zullen Dirk en Janny ook aanwezig zijn om 
het boek te signeren. 
 
Willem van Bree, Broek in Waterland - Getekend en geschilderd 

Te koop in de Broeker kerk voor  € 19,50. 
 

SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 

Voortaan is Samen eten voor senioren vanaf 65 jaar 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.  

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 19 september.  VOL = VOL 

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,-- p.p. per keer. 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 19 september. 

Voor vervoer kunt u contact opnemen met Tonny Spaan, tel. 403 3723. 
Staat u al op lijst en u bent verhinderd, dan bent u verplicht u af te 
melden.        We hopen u allen weer te ontmoeten. 

 
VROUWEN VAN NU 

Hoe wordt ik een leuk oud mens 
Dinsdag 23 september, aanvang 20.00, in het Hart van Katwoude 

Hoogendijk 27 Katwoude  
Andrea Groen daagt u uit om nieuwe dingen te doen! Blijf nieuwsgierig 
en benieuwd naar wat je kinderen en kleinkinderen doen, waar de 
jeugd zich mee bezighoudt.  

 
IJSCLUB 

Zomerwandeling zondag 28 september. 

Wandelen met de ijsclub in Broek in Waterland. We wandelen op 
verrassende paden. Goede wandelschoenen zijn een must in verband 
met de paden die we tegenkomen in het mooie landschap. 
De wandeling zal ongeveer 10 km zijn. Gratis voor leden en niet leden 
betalen  € 2,50. Start : 13.00 uur op Molengouw 34, Broek  
Bij kans op regen kunt u op 28-09 vanaf 11.00 uur op de website zien 
of de tocht door gaat. Inschrijven:    www.ijsclubbroekinwaterland.nl 

 
BROEKERHAVENKOOR 

Woensdagmiddag 1 oktober van 13.45 uur tot 15.30 uur gaat het 

Broekerhavenkoor weer repeteren o.l.v. Ans Sluiters.  
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
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CONCERTEN in ZUIDERWOUDE 

Op zondag 28  september start de Catharina Stichting Zuiderwoude het 
nieuwe Culturele seizoen 2014 – 2015 met een mini-muziekdorp. 

3 prachtige concerten in kerk en dorpshuis 
- Tango Rosa Rio, 4 musicaal hoog opgeleide vrouwen, spelen onder 
de titel “Apasiononado” tangomuziek zoals zelden gehoord. 

- Sanne Huijbregt (uit Broek in Waterland) treedt onder de titel 
“EvenSanne” op met haar Israëlische gitarist, Erhan Har Even. 

Hedendaagse jazz, beïnvloed door singer-songwriter materiaal. Twee 
jonge mensen afgestudeerd aan het Conservatorium van A’dam.  
- Als klap op de vuurpijl Zigeunermuziek in het dorpshuis door het 

bekende ensemble Ogto Gadjè, dat recentelijk met veel succes optrad 
in Monnickendam tijdens het zigeunerfestival. Swingen dus. Hapjes en 
drankje beschikbaar. 

Passe-partout voor het festival slechts € 15,-, incl. welkomstdrankje 
(dus nog geen € 5,- per concert). Kinderen gratis, wel zitkussens 
meenemen. 
Inloop vanaf 16.30; Aanvang 17.00 uur. Eindtijdstip lang na 20.00 uur. 
Kaartverkoop: mail: jeanneklein@planet.nl en bij VVV-M’’dam en 

Anneke v.d. Horst, Aandammergouw 2, Zuiderwoude 
 

LOOPCURSUS 

Wegens succes verlengt loopcursus Broek in Waterland 
Start 28 september 2014 De doelgroep: Licht gevorderden en 

gevorderden. Duur van de cursus: 12 trainingen van 1,5 uur  
Het tijdstip: Zondagochtend 10.00 uur  
De locatie: Fitness Rob de Baat, Broek in Waterland 
De kosten: € 125,- (excl. training schema) 
Voor de uitgebreide informatie over de loopcursus en aanmelding ga 
naar www.aves-coaching.nl of bel 06-10859958 Gonny van Riessen. 
Aanmelding uiterlijk 2 dagen voor de startdatum van de cursus. 

 
ZESDE VRIJWILLIGERSDAG VOLGERMEER 

Op zaterdag 11 oktober 2014 organiseert het Burgerkomitee samen 

met de Beheergroep Volgermeer de zesde 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 graag door een mail 
te sturen naar info@volgermeer.nl. 
Je leest alles over de Volgermeer op de website: www.volgermeer.nl 
 

OUDERENDAG 
De Rijper Eilanden op vrijdag 24 oktober a.s. 

Zoals in de Seniorenpost van september vermeld staat, kunt u zich tot 
10 oktober a.s. aanmelden via S. Utrera tel:. 020 403 1696 
b.g.g. A. Vogelaar tel: 020 403 1720. 
U wordt verzocht vooruit contant te betalen bij Simonet Utrera, 
Parallelweg 25. 
Voor Zuiderwoude en Uitdam aanmelden en betalen bij R. van Rooij, 
Zuiderwouder Dorpsstraat 37, tel 020 403 1392. 

 
KERKPLEIN 

Lezing Joris Voorhoeve: Negen plagen tegelijk! 

We krijgen een hoopvolle toekomst niet cadeau. Joris Voorhoeve, 
liberaal politicus, voormalig minister, hoogleraar internationale 
ontwikkelingen aan diverse Universiteiten, en qua natuur geen 
onheilsprofeet schreef een onontkoombaar boek: "Negen plagen 
tegelijk". Daarin geeft hij inzicht in negen voor de nabije toekomst 
gevaarlijke trends. Niet in het minst gevaarlijk, omdat ze onderling 
samenhangen en drastisch kunnen versterken. Het is zeer nodig dat er 
ter zake en doortastend wordt gereageerd. In Monnickendam, tijdens 
de Vredesweek, vat hij in een toespraak de boodschap van zijn boek 
akelig helder samen! Er is ook gelegenheid om met de heer Voorhoeve 
in gesprek te gaan.  
Op 23 september in R.K. Kerk, Noordeinde 19, Monnickendam.  
Aanvang: 20.30 uur Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.     

DURF JIJ KOPJE-ONDER? 
Een klassieker in de Bolder 

De één is er bang voor,  voor de ander is het dé plek om te ontspannen 
en tot rust te komen. Water.  
We hebben het nodig om te leven en we maken gebruik van zijn 
kracht. Maar we moeten onszelf er ook tegen beschermen.  Ons land is 
onverbrekelijk met het water verbonden. De streek waar we wonen is 
ernaar genoemd.  
Bert Haanstra maakte er een documentaire over, met subtiel 
commentaar door Simon Carmiggelt. Een documentaire over water, 
maar vooral ook over mensen. Een klassieker.   
Locatie: De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam. Aanvang: 20.15 uur op 25 
september. Toegang: gratis, collectebus bij uitgang.  

 
Foto’s van de Broeker Feestweek! 
Bij Ploeger in de etalage en binnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUNNEL 

Inmiddels hebben meer dan 2100 mensen uit de hele regio de petitie 
ondertekend. Op 3 september hebben we de handtekeningen 
aangeboden aan de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland. We 
verwachtten er weinig van want twee weken voor de vergadering 
kregen we de twee mogelijke persberichten te zien. Het ene zei dat 
een tunnel nog niet helemaal van de baan was, het andere - dat de 
kranten gehaald heeft - gaf aan dat de tunnel van de baan was. 
Jammer maar het doet ons ook weer niet zo veel want we horen dit al 
25 jaar. Een positief besluit was ons eerste doel, uitstel van de 
besluitvorming rond de verbreding van de N247 door Broek het 
tweede. En dat is bereikt. Nu stap twee.  
 
De partijen stellen nu hun verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale 
Staten in maart 2015 vast.  Daarom vragen we u nogmaals om uw 
steun. Benader de politieke partijen door ze  een brief of mail te sturen 
met het verzoek de tunnelvariant in Broek in het verkiezingsprogramma 
op te nemen. De partijen in de gemeente Waterland zijn voor een 
tunnel. Daarom: geef ze een steuntje in de rug door de brief  - waarvan 
u een voorbeeld aantreft op de website van de Dorpsraad, naar de 
partijen te sturen. Doe het zo snel en met zo veel mogelijk; dus liever 
per stemgerechtigde dan per gezin. Vanaf nu gaan de partijen naar de 
burger luisteren en zijn ze extra gevoelig voor verzoeken van kiezers. 
De adressen staan ook op de site. En mocht u mensen kennen die de 
petitie om een of andere reden nog niet getekend hebben, het kan nog 
steeds. Alvast bedankt. Op de website van de Dorpsraad 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl leest u hoe u hier ook uw steentje 
aan kan bijdragen.  
 

KINDERBOEKENWEEK 2014 
In oktober is het kinderboekenweek met als Thema: FEEST! 

Kom eens rondneuzen in de bibliotheek achter Het Broeker Huis en 
kijk eens rond naar de vele nieuwe boeken met dit thema. 
Niet alleen leesboeken, maar ook allerlei informatieve boeken waarin 
staat waarom Sam een Suikerfeest houdt, een verjaardagboek en een 
boek met feestversjes. 
Alles wat er in de bibliotheek staat is te lenen DOOR U, U hoeft alleen 
maar even lid te worden. 
Voor de prijs hoeft u het niet te laten, kinderen tot 18 jaar zijn  gratis en 
een volwassen lid betaalt slechts € 35,- per jaar. 
Kom eens gezellig langs: Woensdag tussen drie en zes en zaterdag 
tussen een en drie. 

 
TALENINSTITUUT 

Kom je al jaren in Frankrijk, Italië of Spanje en spreek je nog steeds de 
taal niet? Nu is het moment om daar iets aan te doen! 
De beginnerscursussen Frans, Italiaans en Spaans gaan weer van 
start. Spaans is gestart op 9 september om 20.15 uur. Frans op 25 
september om 20.00 uur, Italiaans op 22 september. Er zijn nog 
plaatsen vrij, dus bel snel 06 1232 9694 of kijk op 
www.taleninstituutwaterland.com  
 

RUIMTE GEZOCHT 

Kinderschilderschool De Kleine Schilders zoekt nieuwe atelier ruimte! 
Ook geschikt voor workshops en lessen aan volwassenen. Minimaal 50 
vierkante meter. Te huur of te koop. In Broek in Waterland en naaste 
omgeving. Contact: Marianne Moliere tel: 0650511317 
                                            E-mail: mmoliere7@hotmail.com. 

 
MUZIEK OP SCHOOT 

De cursus gaat voorlopig wegens te weinig deelname niet door. 
 

TOTALE ´WORKOUT´ 

Het is heel belangrijk om te blijven bewegen. Zeker bij de meeste 
rugklachten. De vele stromingen in beweging en dans voegen we 
samen in een les. Zo komt het  dat je hele lichaam werkt. 
Op die manier blijven soepel en toch sterk. 
Kom een keer gratis meedoen en voel hoeveel voldoening het geeft. 
Per sept.  MA 18.30-19.30 en WOE 19.45-20-45         
In de gymzaal bij de school. Per 10 lessen 80,euro.  
Info Corrie 06 83340388. 
 

GEVONDEN 

na de feestweek: Bruine fiets op slot. Bel  0683340388 
 

GEZOCHT 

Wie heeft er voor de peuterspeelzaal oude kinderlaarsjes of klompjes? 
Kom ze brengen of bel 4038513, an halen we ze op. 

 
VOLLEYBAL 

U heeft wel een beetje balgevoel, maar tennis en voetbal lijkt u niets, 
KOM DAN VOLLEYBALLEN in de Gymzaal van de Havenrakkers aan 
het Nieuwland op vrijdagavond van 20.00 – 21.30 uur. Sla eens een 
balletje mee om te kijken of het u bevalt. Van harte welkom zijn 
vrouwen en mannen vanaf 16 jaar. 
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