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AGENDA 

  2okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  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: Stembevrijding 
  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 Wonen+: Warme lunch in DRAAI 33 
  9okt DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
10okt SRV De Draai: Sjoelen 
11okt Burgerkomitee:  Vrijwilligersdag Volgermeer 
13okt Sportspektakel: Bootcamp 
15okt Sportspektakel: Freerun 
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 
21okt Griepprikken De Vennen 1A 
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 
23okt Waterland Workshop Collectief: Enneagram +  
23okt Vrouwen van Nu: Hulphonden voor gehandicapten 
24okt St.DOB Ouderendag naar de Rijper Eilanden 
24okt SRV De Draai Klaverjassen, Rummikub en Scrabble 
25okt OUD PAPIER Havenrakkers 
26okt Broeker kerk: Het Amstelveens Symfonie Orkest 15.00 uur 
28okt Samen eten in Het Broeker Huis 
30okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
31okt SRV De Draai: Geen activiteiten 
 3nov Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 6nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
 6nov Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 6nov Spiritueel Café 
 7nov SRV De Draai: Koersballen  
11nov Sint Maarten  
13nov OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
13nov Wonen+ Warme lunch in DRAAI 33 
20nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde 

 
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 
 
 

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! 
 
 

JAARLIJKSE GRIEPPRIKKEN 
Dinsdag 21 oktober van 15.00 tot 19.00 uur 

bij Huisartsenpraktijk S. Tedjoe, De Vennen 1A 
te Broek in Waterland 

DENKT U ERAAN DAT U DE UITNODIGING MEENEEMT. 
 
 

 

 

 

 

 

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. 

 
DIGICAFE 

Het Digicafé is 2 oktober weer open van 14.00 – 16.00 uur.  

Heeft u wat hulp nodig met het gebruik van computer, laptop of i-pad 
dan bent u welkom in DRAAI 33.   

 
SPIRITUEEL CAFE 

STEMBEVRIJDING op donderdag 2 oktober van 20.00-22.00 uur. 

Iedereen kan zingen, dat is het uitgangspunt van Stembevrijding. Het 
verlangen om te zingen is genoeg. Op deze bijzondere avond in ons 
Spiritueel Café Broek leidt Maarten Moens je naar vrijuit zingen. 
Kun je (niet) zingen, zing dan mee! 
Er is een oefengedeelte om een beetje los te komen, met 
improviserend geluid maken en zingen. En een zanggedeelte waarin  
we eenvoudige liederen en melodieën zingen uit verschillende culturen 
en spirituele tradities. Door herhaling verdiepen ze zich en ontstaat 
meerstemmigheid.   
Maarten Moens is Stembevrijder, coach, trainer en biografisch 
consulent; hij speelt piano en gitaar. In zijn woonplaats Hoorn leidt hij 
o.a. de Klinkplaats: zie www.devuurcirkel.nl 
DRAAI 33, Broek in Waterland. Kosten: € 10,-.  

 
WONEN PLUS 

De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 
organiseren wij op donderdag 9 oktober, 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. 
 

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 

 
SPORTSPEKTAKEL BOOTCAMP 

Maandag 13 oktober voor alle jeugd van 6 t/m 12 jaar uit gemeente 
Waterland, Gymzaal, Broek in Waterland  

(o.l.v. instructeurs van SAMEN FIT) 
14.00 uur – 15.00 uur meisjes en jongens van 6 t/m 8 jaar 
15.00 uur – 16.00 uur meisjes en jongens van 9 t/m 12 jaar 
Kosten: € 2,50 contant aan de Gymzaal 

SPORTSPEKTAKEL FREERUN 
Woensdag 15 oktober voor alle jeugd van 6 t/m 12 jaar uit de 
gemeente Waterland in de Marijkehal, Monnickendam 

(o.l.v. instructeurs van Back2Basics) 
14.00 uur – 15.00 uur meisjes en jongens van 6 t/m 8 jaar 
15.00 uur – 16.00 uur meisjes en jongens van 9 t/m 12 jaar 
Kosten: € 3,- contant aan de Marijkehal 
Info: www.sportservicezaanstad.nl 
Inschrijven: afeenstra@sportservicezaanstad.nl • (075) 65 39 984 
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WATERLAND WORKSHOP COLLECTIEF 
Lezing 'Enneagram & onze onbewuste drijfveren' op donderdag 23 
oktober 2014. Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat 

uitgaat van 9 persoonlijkheidstypen. Je Enneatype is als het ware de 
‘bril’ waarmee je naar de werkelijkheid kijkt en deze inkleurt. Hoe 
wonderlijk het ook klinkt, ieder mens heeft 1 preferente bril. Word je je 
bewust van deze brillen dan opent zich een nieuwe wereld, waarin je 
gedragingen van jezelf en anderen gaat herkennen en begrijpen. 
Weten wat je doet, betekent dat je kunt doen - en laten - wat je weet, 
en daardoor krijg je meer regie over je eigen leven. Aanvang : 19.30 

uur (koffie/thee vanaf 19.00), einde rond 22.30 uur. I.v.m. lengte van de 
lezing, starten we stipt om 19.30 uur. Locatie: Draai 33, 1151 CD 
Broek in Waterland. Kosten : € 20,- (ter plekke contant te 

voldoen).Deelname is op basis van inschrijving middels een email 
naar: wendeline@de-bouter.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 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. 

 
MUZIEKNOTEN LEREN LEZEN ZONDER INSTRUMENT 

Misverstanden cursus “Noten leren lezen”. 

Naar aanleiding van het laatste persbericht, is bij vele belangstellenden 
het misverstand ontstaan dat de cursus “Noten leren lezen” alleen ter 
voorbereiding was om daarna accordeonles te nemen bij ASANEO. 
De cursus is voor iedereen bedoeld die kennis wil maken met het 
muzieknotenschrift om vervolgens met zang of instrumentale  lessen te 
kunnen vervolgen. Vaak denkt men dat muzieknoten lezen moeilijk is 
en om die reden haakt men dan af om een cursus te volgen voor zang 
of instrumentaal. 
 De cursus “Noten leren lezen” wordt  in 10 lessen  gegeven op 
maandagavond in Broek in Waterland van 19:30 – 20:15 uur (Draai 33) 
en op woensdagavond in Amsterdam-Noord van 20:45-21:30 uur 
(Pandorinastraat 7a). Per telefoon (036-5343603) of  e-mail 
(info@asaneo.nl) is de docent Piet Verzijde bereid alle vragen te 
beantwoorden over deze cursus of andere activiteiten van ASANEO. 
Ook vragen over activiteiten die op dit moment niet worden 
aangeboden, staat vrij . 
De website van ASANEO (www.asaneo.nl) staat bol van informatie en 
activiteiten overzichten. 
 

BASISCURSUS CRITICAL ALIGNMENT YOGA 

Marciel Witteman komt naar Broek om een basis- of introductiecursus 
Critical Alignment yoga te geven. 
Deze 'andere' vorm van yoga is gericht op het herstel en versterken 
van de wervelkolom, waarna beweging en kracht in de houdingen 
subtiel, meditatief en precies worden opgebouwd. Gecombineerd met 
de adem resulteert het in een open lichaamsgevoel. Voel je sterker en 
happy, met de alignment techniek. 
Voor iedereen, en ook zeer geschikt voor iets ouderen en 
herstellenden. Je kunt de alignment techniek meenemen naar je eigen 
yoga of naar andere yoga, die daardoor verdiept.  
Kom naar de proefles voor de cursus op donderdag 9 okt en 
probeer een keer! Kosten proefles: € 10,-  

Info&opgeven: Marciel 06 17 232 787  www.marcielwitteman.nl 
daarna - bij voldoende interesse -: 10 donderdagavonden 
(uitgezonderd feestdagen) Ik wens iedereen een happy alignment! 

 
HOSPICE “In Vrijheid” WATERLAND 

zoekt vrijwilligers 

Het hospice “In Vrijheid”  in Purmerend is een omgeving in huiselijke 
sfeer voor terminaal zieke mensen en is gericht op de gehele regio 
Waterland. Wanneer het ziekenhuis niet meer hoeft en thuisverzorging 
niet meer gaat, kan men worden opgenomen in het hospice. 
In het hospice zijn gedurende de hele dag en avond twee vrijwilligers 
aanwezig om de bewoner zorg en aandacht te bieden. 
U kunt als vrijwilliger in het hospice ondersteuning bieden aan mensen 
die het leven afsluiten. Bezoek de website www.hospice-in-vrijheid.nl 
of, als u meer wilt weten, neem contact met mij op. 
Bart van Miert (vrijwilliger) 0204033654 
 

KWIJTGERAAKT 

Heeft iemand mijn rode (voormalige macbike) fiets met zwart krat 
geleend of ergens zien staan. Hij is zaterdagavond 20 september 

verdwenen van de bushalte (richting Amsterdam).  
Reacties 06-48377659  bedankt! Wendy 

 
Wiskunde-bijles in Broek. 

Op vmbo, havo of vwo niveau hulp nodig? 
Bel: 020-4033488 / 06-228663304 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUNNEL 

Meer dan 2100 mensen uit de hele regio hebben 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.  
 

NAJAARSCONCERT 
Het Amstelveens Symfonie Orkest 

Zondag 26 oktober om 15:00 in de Broeker Kerk  

Het orkest brengt o.l.v. dirigent: Hans Scheepers de volgende werken 
ten gehore: 
RESPIGHI  - Gli Uccelli 
STRAUSS - Serenade voor 13 blazers 
DEBUSSY - Danse sacrée et danse profane 
BELLINI - Hoboconcert  
HAYDN - Symfonie nr. 104 
Toegang € 12,50, kinderen tot 12 jaar € 5,00 
Meer informatie: www.amso-orkest.nl 

 
EXTRA LESSEN VOOR JE KIND? 
LEREN&ZO (nu ook) IN BROEK 

Heeft je kind naast school extra hulp nodig bij taal of rekenen? Blijft het 
lezen achter en wil je daar iets aan doen?  
Dan kan vanaf nu in Broek in Waterland! Leerpraktijk LEREN&ZO biedt 
individuele en groepslessen (maximaal 4 leerlingen) aan. Professionele 
gediplomeerde leerkrachten: Jessica Vermeulen (voorheen juf op de 
Havenrakkers) en Stefanie Ordeman. Individuele lessen: € 50 per uur, 
groepslessen € 29,50 per uur. Er zijn nog enkele plekken in 
rekengroepje voor groep 8-leerlingen op woensdagmiddag. Ook kun je 
je nog aanmelden voor een rekengroep voor groep 6-leerlingen. Maar 
lezen- en taalvragen zijn ook welkom! Meer informatie? Bel Marianne 
de Bruijn (020 -  774 1786 / 06 – 110 120 76) of mail naar info@leren-
zo.nl. website: www.leren-zo.nl 
 

NIEUWSBRIEF LUNCHCAFE ATELIER ELLY KOOT 

Het was ons laatste weekend dat we( in 2014) open zijn. Wij willen u 
bedanken voor uw bezoek en alle interesses, complimenten die wij 
weer mochten ontvangen. Het was voor ons een super mooie zomer 
met veel bezoekers, mooie exposities en fijne exposanten; HET KAN 
NIET BETER! In de maanden oktober, november en december kunt u 
mijn werk vinden tijdens een expositie in de HOED in Monnickendam. 
Wij gaan genieten van een relaxt halfjaar, vakantie en nieuw werk 
maken. Natuurlijk is het mogelijk om  in deze periode een afspraak te 
maken voor een workshop, lunchen met een groepje of paella 
maaltijd. Volgend jaar hopen wij u vanaf april weer te ontvangen, 
hopelijk tijdens net zo’n mooie zomer als dit jaar! Hartelijke groet, Adri 
en Elly Koot. T: 0204031993 M:0640481645 / 0653988864 
www.atelierellykoot.nl portfolio: www.ellykoot.kunstinzicht.nl 
 

S.R.V. DE DRAAI 

De senioren recreatie vereniging De Draai organiseert in Draai 33 de 
volgende activiteiten:  
Elke maandag van 9.30 - 11.30 uur, biljarten voor dames en biljarten 
voor heren van 13.00 – 17.00 uur. 
Elke vrijdag biljarten heren van 13.00 - 17.00 uur 
Elke vrijdag van 13.30 - 16.00 uur een afwisselend programma met 

sjoelen, kienen, rummicub en klaverjassen en koersballen te vinden in 
de agenda van de Broeker Gemeenschap. 
 

DRAAI 33 - KOFFIEDRINKEN 

Iedere donderdagochtend vrije inloop vanaf 10.00 uur gezellig  
koffiedrinken, lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen, net wat u 
graag wilt doen. Kom eens een keer langs of u oo 
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